Dorien van de Schootbrugge
duaal student PABO

“De hele klas voor jezelf”
Na twee jaar pabo in voltijd te hebben gevolgd, wilde Dorien van de Schootbrugge (20) meer ervaring
opdoen. De overstap naar het duale traject lag voor de hand, maar daarvoor had ze wel een baan nodig.
De Ds. A. Stuijvenbergschool in Nunspeet bood haar die kans. Ze begon met groep 5 en geeft nu les aan
groep 8. “Heerlijk om de klas voor mezelf te hebben.”
Dorien had geen enkele onderwijservaring toen ze met de pabo aan Driestar hogeschool begon. “Daarom was het goed
dat ik de eerste twee jaar de SAM-route volgde. Dat is een voltijdopleiding waarbij je ook deels onderwijs volgt bij
een stageschool. Maar bij een stageschool zit je veel achterin de klas. Je hebt dan weinig verantwoordelijkheid, omdat
er altijd een leerkracht bij is. Na twee jaar wilde ik meer ervaring opdoen voor de klas. Als je duaal doet, ben je zelf
leerkracht. Weliswaar in opleiding, maar voor de kinderen ben je hun leerkracht. Dat vond ik interessant.”
Meer praktijkervaring
“Mijn verwachtingen zijn zeker uitgekomen”, zegt Dorien. “Ik doe veel meer praktijkervaring op, ik zie dingen van
dichterbij. Doordat je het hele jaar een klas hebt, leer je specifieker kijken naar kinderen. Je ziet hun ontwikkeling,
je bedenkt daar een plan bij, je gaat nadenken hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. Het is meer
langetermijngericht.”
Onderdeel van het team
Dorien is blij dat de Stuijvenbergschool haar de kans gaf om het duale traject te volgen. “Ik kom zelf niet uit Nunspeet,
maar ga er wel naar de kerk. De school past bij mijn identiteit. En ik ervaar het als een hele vriendelijke en warme
school. Er wordt erg naar elkaar omgekeken. Ik voel me echt thuis.
Dat wordt versterkt door het duale traject. Je bent onderdeel van het team. Daardoor krijg je meer mee, ook privédingen.”
Verantwoordelijkheid
Zou Dorien iedereen een duale route aanraden? “Dat hangt ervan af. Als je gaat voor een studentenleven en op kamers
wil, dan is duaal geen logische optie. Je week ziet er anders uit, met lessen in de avond. Maar als je sneller de praktijk
in wil en meer ervaring op wil doen, dan raad ik duaal zeker aan. Wel is het belangrijk om overzicht te houden. Je hebt
immers een baan, dus dat geeft ook verantwoordelijkheid.”
Een band
Nu ze in haar laatste jaar van de pabo zit, hoopt Dorien snel de studie af te ronden. Na de zomervakantie mag ze als
leerkracht aan de slag op de Stuijvenbergschool. Door het duale traject is ze er in achter gekomen hoe leuk ze het vak
vindt. “Het ongedwongen contact met de leerlingen, dat ze ook in de vrije momenten naar je toe komen; je bent echt
hun juf en je bouwt samen een band op. Daar geniet ik van.”

Heb je ook interesse in een duaal traject?
Afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden zijn dit de globale voorwaarden:
• Minimaal twee dagen werken op school, waarvan tenminste één dag voor de klas
• Werkdagen worden betaald als onderwijsassistent of leraarondersteuner
• Studiekosten van de pabo-opleiding worden vergoed
• Uitzicht op vaste baan na afloop van de studie
Voor D.V. volgend cursusjaar kunnen we een duaal student bovenbouw plaatsen.
Wil je nog wat meer informatie hebben, bel dan naar Dorien (06 475 895 75).
Of neem contact op met P.T. Verheul, directeur van de school (06 391 835 12).
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