
OPLEIDING TOT LERAAR BASISONDERWIJS
Voltijdopleiding



OP KPZ
VOEL JE JE THUIS

Je  wilt  graag  leraar  basisonderwijs  worden.  Een  uitstekende  keuze:  het  is  een  prachtig  vak  waar  je  

enorm veel voldoening uit zult halen. Nu heb je waarschijnlijk gehoord dat de pabo van KPZ wel eens 

heel goed bij jou zou kunnen passen. Als je echt gemotiveerd bent, als je er echt voor wilt gaan, dan 

zou dat best wel eens het geval kunnen zijn. We zullen je uitleggen waarom.

KPZ is een kleine hogeschool waar je je direct thuis voelt. Dat heeft alles te maken met sfeer, met de 

persoonlijke manier van omgaan met elkaar en met het feit dat je weet dat je hier stappen gaat 

maken. Dat je uitgedaagd en geprikkeld wordt. Dat je over vier jaar kunt zeggen: “Ik heb het 

allerbeste uit mezelf gehaald!”

En dat is nu precies waar KPZ voor staat en zich in onderscheidt: jou al lerend en ervarend in staat 

stellen om een top-leraar te worden. Een leraar die het verschil maakt in het leven van kinderen. Die 

niet alleen uitvoert, maar nadenkt, meedenkt en een uitzonderlijke leraar kan worden. Voor je 

leerlingen, daar doe je het in eerste instantie voor, voor je school en voor het onderwijs in het 

algemeen.

Maar weet je waarom je je op KPZ vooral zo thuis zult voelen? Op KPZ word je gezien. Dat vinden wij 

belangrijk. Je bent lid van een hechte gemeenschap, waarin je veel contacten en ervaringen opdoet 

en waarin voortdurend je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.

Studeren op KPZ is niet alleen leren uit boeken, maar ook ervaren, beleven, discussiëren, 

onderzoeken, plezier maken en natuurlijk keihard werken en presteren. Tijdens één van de open 

dagen of op een meeloopdag kun je sfeer proeven, lessen bijwonen en in gesprek met studenten en 

medewerkers. Je kunt je aanmelden voor de open dagen en meeloopdagen op kpz.nl.

OPEN DAGEN
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 18.00-21.30 UUR

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 10.00-14.00 UUR

WOENSDAG 4 APRIL 2018 18.00-21.30 UUR

Kijk op www.kpz.nl voor de tijden, het programma en om je aan te melden.
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KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige 

hogeschool, met ruim 150 Ad-studenten, 700 

bachelor- en 150 masterstudenten en met 

professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 

deelnemers per jaar.

Katholieke Pabo Zwolle heeft de volgende 

studierichtingen:

• de Associate degree: Pedagogisch 

Professional Kind & Educatie (PPKE);

• de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs 

(voltijd en deeltijd);

• de masteropleidingen Leren & Innoveren 

(MLI) en Leadership in Education (MLE).

EEN UNIEKE HOGESCHOOL
KPZ kiest er bewust voor om een kleinschalig 

instituut te zijn, waardoor er persoonlijke aandacht 

voor iedereen is. Vanuit de liefde voor het vak 

scheppen medewerkers de veilige en vertrouwde 

sfeer, die nodig is voor betekenisvol samen leren en 

leven. Wij leiden unieke en startbekwame leraren op 

voor het basisonderwijs.

UNIEKE LERAREN
Het basisonderwijs vraagt om authentieke 

persoonlijkheden, die in denken, doen en laten een 

inspirerend voorbeeld willen zijn voor ontwikkelende 

kinderen. Wanneer je positief terugdenkt aan leraren 

uit je eigen basisschooltijd, dan zullen dat betrokken 

en bevlogen mensen zijn met een eigen kleur. Op 

KPZ kun jij een unieke leraar worden!

TOP-OPLEIDING
Studenten waarderen KPZ al jaren als één van de 

beste pabo’s en kleine hogescholen van Nederland. 

Vanaf 2015 mag KPZ zich een TOP-opleiding 

noemen. Bron: Hbo Keuzegids.

Gemiddelde score van KPZ in

de Nationale Studenten Enquête
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Algemene informatie

IDENTITEIT
De identiteit van onze schoolgemeenschap kun je 

herkennen als je bij ons op bezoek komt. Ook zul je 

het merken als je met een student of medewerker in 

gesprek gaat of als je met een oud-student over het 

beroep van leraar praat. 

KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open 

identiteit. Dat betekent dat iedereen welkom is. We 

werken vanuit een gemeenschappelijke visie op wat 

wij waardevol vinden: naastenliefde, solidariteit, 

rechtvaardigheid en moreel besef.

GOEDE FACILITEITEN
KPZ biedt je een goede studie door 

enthousiaste, betrokken vakdocenten, 

persoonlijke begeleiding en een 

duidelijke organisatie. Dit alles in een mooi gebouw 

met uitstekende faciliteiten.

In de studieruimtes kun je zelfstandig of met een 

groepje werken. In de mediatheek vind je allerlei 

informatie ter voorbereiding van studie, onderzoek 

en stage. De uitgebreide collectie, zo’n 22.000 

materialen, omvat onder andere studieboeken, 

jeugdliteratuur, methodes voor het basisonderwijs, 

spellen en tijdschriften. Daarnaast wordt ook steeds 

meer informatie digitaal aangeboden. Ook kun je in 

de mediatheek laptops, tablets, foto- en 

videocamera’s lenen en zijn er werkplekken. In 

de bezinningsruimte kun je terecht voor een 

moment van stilte, rust en bezinning.

Alle elementen in het gebouw kenmerken zich door 

openheid, kwaliteit, gelijkwaardigheid en sfeer. De 

huiselijke sfeer wordt versterkt door onder andere 

de vloerbedekking die in het hele gebouw ligt, de 

sfeervolle lampen in de aula, de vijver in de besloten 

binnentuin en de foto's van studentenactiviteiten.
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BEN JE GESCHIKT ALS LERAAR?
Elk kind heeft recht op de beste meester of juf. Bij 

zo’n meester of juf horen een aantal kwaliteiten.

Wellicht ben je vanuit jezelf al nieuwsgierig en 

onderzoekend van aard. Rekenen en taal vind je een 

uitdaging en je bent geïnteresseerd in geschiedenis 

en aardrijkskunde, wetenschap & techniek, kunst en 

cultuur en sport en bewegen. En het belangrijkste: je 

hebt oog voor het kind!

Op KPZ kun jij een uitzonderlijke leraar worden! Een 

leraar met oog voor kinderen, een leraar met 

vakkennis en een leraar die kan onderzoeken, 

ontwerpen en ontwikkelen. Kortom, een leraar die 

het beste uit het kind en het onderwijs haalt!

TOELATINGSEISEN
Doe je de havo of zit je op het mbo en wil je naar de 

pabo? Dan moet je aan specifieke toelatingseisen 

voldoen. Daarvoor zijn door CITO toelatingstoetsen 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek 

ontworpen.

Je kunt deelnemen aan extra cursussen (lang en 

kort) om je kennis van deze vakgebieden op te 

frissen of te vergroten. Aanmelden gaat via de site 

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Ook vind je op 

deze site voorbeelden van toelatingstoetsen en alle 

benodigde informatie met betrekking tot het maken 

van een toelatingstoets.

REKEN- EN TAALTOETS
Voor iedere eerstejaars pabostudent zijn er 

verplichte toetsen reken- en taalvaardigheid. Dit zijn 

meerkeuzetoetsen. De toets rekenen is een 

landelijke digitale toets, die op de pabo wordt 

afgenomen door het CITO. De toets taalverzorging is 

een schriftelijke toets van KPZ.

Je kunt gedurende het eerste jaar maximaal drie 

keer aan deze toetsen deelnemen. Heb je de toets 

na drie kansen niet behaald, dan mag je de opleiding 

niet vervolgen en krijg je een negatief bindend 

studieadvies.
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PREMASTER
KPZ biedt een premaster aan samen met de Open 

Universiteit voor studenten die meer cognitieve 

uitdaging willen tijdens de pabo-opleiding. Een 

succesvolle afronding van de premaster biedt na de 

pabo direct toegang tot de universitaire master 

Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. 

De master bestaat uit zeven modules waarin 

onderzoek en leren centraal staan.

Je krijgt toegang tot de premaster bij de start van 

de pabo als je een vwo-diploma hebt behaald. Je 

kunt ook met de premaster starten na het behalen 

van de propedeuse van de pabo. Een intakegesprek 

maakt dan deel uit van de toelatingsprocedure.

EEN BRUISENDE START
Op maandag 27 augustus start je studie bruisend 

tijdens een introductieprogramma. Je maakt kennis 

met je klasgenoten, je studieloopbaanbegeleider en 

met de mentoren die de groepen tijdens de 

Bruisweek zullen begeleiden.

Na de kennismaking vertrek je op de fiets naar de 

Bruiscamping waar je twee nachten slaapt in een 

tweepersoonstent. Spannend? Ja, misschien wel. 

Maar ook erg leuk! Door een intensief programma

met elkaar te beleven leer je je studiegenoten goed 

kennen. De meest gehoorde uitspraak afgelopen 

jaar: "We kennen elkaar nog maar één dag en zijn nu 

al een groep!"

LES MET JE EIGEN KLAS
Na de introductieweek start de eerste lesweek. Op 

KPZ heb je veel contacturen. De eerste twee 

studiejaren heb je gemiddeld vijftien uur per week 

les. De lessen worden gegeven door betrokken, 

bekwame en bevlogen docenten en je krijgt les met 

je eigen klas.

STUDIEGROEPEN
Naast de reguliere lessen met je klas werk je veel in 

studiegroepen. Een studiegroep bestaat uit vier of 

vijf studenten met wie je samen aan een opdracht 

werkt. Tijdens lesvrije dagen heb je de tijd om met je 

studiegroep aan opdrachten te werken. Daarnaast 

moet je veel zelfstandig studeren. Dit kan in één van 

de studieruimtes, in de mediatheek of thuis. 

Gemiddeld ben je 40 uur per week met je studie 

bezig. 7



KPZ IS VOOR MIJ EEN PLEK WAAR IK 
NIEUWE KENNIS TOT ME KAN NEMEN
Als leraar speel je een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind, daar wil ik graag deel van uitmaken. 

Kinderen zijn leergierig en nieuwsgierig en beleven plezier in het ontdekken van de wereld om hen heen. Het is 

mooi om te zien hoe snel kinderen dingen leren als je een boeiende les geeft.

 

Tijdens mijn stages heb ik gemerkt dat een dag als leraar nooit saai is, elke dag is anders en de leerlingen 

verzinnen altijd weer iets nieuws. Daar moet je als leraar op in kunnen spelen. Je moet flexibel zijn, maar ook 

consequent, zodat ze weten wat ze aan je hebben.

 

KPZ is voor mij een plek waar ik nieuwe kennis tot me kan nemen, ik het naar mijn zin heb met mijn 

medestudenten en waar ik mezelf kan zijn. De te volgen modules zijn heel divers en dat maakt het juist zo leuk, 

het ene moment leer je gitaar spelen en het andere moment krijg je les over hoe je een didactisch 

verantwoorde les kunt geven.

Marcel Weijmer

Student voltijd 2
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Lesaanbod

FUNDERENDE FASE
In de eerste twee studiejaren (de funderende fase) 

staan de schoolvakken en de didactiek van deze 

vakken centraal. Het aanbod in de lessen is 

afgestemd op het doel van de periode. De vakken 

waarin je les krijgt zijn:

• pedagogiek/ onderwijskunde;

• taal;

• Engels;

• rekenen & wiskunde;

• wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur & techniek);

• beeldende vakken (tekenen en 

handvaardigheid);

• expressievakken (muziek en drama);

• bewegingsonderwijs;

• handschrift.

Je krijgt ook vakken die cultureel maatschappelijk 

georiënteerd zijn zoals ZEE (Zingeving, Ethiek en 

Esthetiek) en godsdienst & levensbeschouwing.

PROFILERENDE FASE
In de profilerende fase (pabo 3 en 4) ga je steeds 

meer eigen keuzes maken in de verschillende 

trajecten die je kunt volgen. Je kiest voor een 

leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind) en maakt 

een keuze uit één van de vier profielen: Arts (de 

expressie vakken), Civics (maatschappijgerichte 

vakken), Concepts (vernieuwende onderwijs-

concepten) of Science (wetenschap & technologie). 

In het vierde studiejaar laat je zien dat je alle 

competenties hebt behaald. Je ontwikkelt je 

professionele identiteit en het doen van 

praktijkgericht onderzoek.

TOETSING EN BEOORDELING
Iedere module die je krijgt heeft doelen waaraan je 

moet voldoen. Toetsing vindt plaats in de vorm van 

een tentamen, presentatie, werkstuk, voordracht of 

een andere toetsvorm die past bij een bepaald vak. 

De inhoud en de toetsing van de modules staat 

beschreven in ‘Mijn Semester’ op KPZ-portal. Elke 

module heeft de waarde van één of meer credits. 

Deze credits worden geregistreerd zodat je zelf kunt 

bijhouden welke credits je hebt behaald in een 

bepaalde periode.
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STAGE
In samenwerking met onze stagescholen word je 

voorbereid op het beroep van leraar basisonderwijs. 

De leraar van de stageklas begeleidt je in de praktijk. 

Op opleidingsscholen vorm je samen met de andere 

stagiairs op de school een leergroep. Onder leiding 

van de Opleider in School (OiS'er) doe je onderzoek 

naar wat van waarde is voor jezelf, de groep en de 

school en je wordt daardoor nog beter voorbereid 

op het beroep.

Vanuit de opleiding word je begeleid door een 

rayondocent, die je een aantal keren op de 

stageschool bezoekt.

ORIËNTERENDE STAGE
In het eerste studiejaar, de propedeuse, ga je na een 

aantal lesweken aan de slag in de praktijk. Je 

oriënteert je op het beroep van leraar in twee 

verschillende groepen. Aan het eind van het eerste 

jaar ben je in staat om een boeiende en inhoudelijk 

goede les te verzorgen.

VERDIEPENDE STAGE
In het tweede studiejaar loop je stage in de 

bovenbouw (groep 6, 7 of 8) en in de onderbouw 

(groep 1, 2). Je leert een les te ontwerpen waarbij de 

instructie aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de 

groep.

STAGE IN HET BUITENLAND
In het derde studiejaar start je stage in groep 3 of 4. 

Tijdens deze stage staat het omgaan met verschillen 

centraal (adaptief onderwijs). Je laat zien dat je 

aansluit bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Het 

laatste half jaar kun je kiezen of je stage wilt lopen in 

de onder- of bovenbouw. Ook kun je ervoor kiezen 

om naar het buitenland te gaan voor studie of stage. 

Een hele ervaring, zowel op onderwijsgebied, als ook 

voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. 

Het International Office van KPZ begeleidt je in het 

maken van een voor jou geschikte keuze, het leggen 

van contacten, etc. Wil je naar het buitenland voor 

studie of stage, dan kun je extra lessen Engels 

volgen.

JUF WORDEN IS 
VOOR MIJ EEN 
DROOM DIE UIT 
KOMT!
 

Op KPZ ontwikkel ik mijn visie op goed 

onderwijs. Ik vind het belangrijk dat elk kind 

persoonlijk gezien wordt en zich optimaal kan 

ontwikkelen. Een fijne pedagogische sfeer in de 

groep draagt hieraan bij. Ik wil ervoor zorgen dat 

alle kinderen stralen en zich competent voelen, 

zodat zij optimaal kunnen functioneren in de 

maatschappij. Ik vind dat een leerkracht moet 

kijken naar de behoeftes van elk kind. Door 

gesprekken te voeren met kinderen en hun 

ouders hoop ik voor ieder kind de meest 

wenselijke leer- en ontwikkelingssituaties te 

creëren. Een goed contact tussen kind, leerkracht 

en ouders staat voorop. We hebben immers 

hetzelfde doel voor ogen: het beste voor het 

kind!

 

Lisette Klomp

Student voltijd 2
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Stage

STAGE OP EEN SCHOOL VOOR 
VERNIEUWINGSONDERWIJS
Studenten die zich willen specialiseren in 

vernieuwingsonderwijs doen hun stages tijdens het 

derde studiejaar op een vernieuwingsschool, 

bijvoorbeeld Jenaplan, Dalton of OGO. Daarnaast 

kun je kiezen voor een stage in het vmbo of in het 

speciaal onderwijs.

AFSTUDEERSTAGE
Tijdens de afstudeerstage sta je twee dagen per 

week zelfstandig voor de groep met begeleiding op 

afstand. Je kunt kiezen uit twee varianten:

• reguliere WPO, waarbij je twee dagen 

zelfstandig een groep hebt;

• academische WPO, waarbij je naast de twee 

dagen een eigen groep, ook nog een dag 

besteedt aan het doen van onderzoek in het 

kader van de schoolontwikkelingsvraag.

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK
Praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te 

denken in het hbo. Vanaf het eerste studiejaar 

ontwikkel je onderzoeksvaardigheden. In de 

afstudeerfase verbind je theorie aan praktijk in onder 

andere je thesis.

Op academische opleidingsscholen verbind je je 

onderzoek aan de onderzoeksvraag van de school. 

Je wordt daarbij extra ondersteund door de 

onderzoekscoördinator van de school.
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MET MEER DIPLOMA’S VAN SCHOOL
Tijdens de opleiding kun je ook kiezen voor extra 

diplomatrajecten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om je 

te verdiepen in vernieuwingsonderwijs zoals 

Jenaplan, Dalton of OGO. Je volgt extra 

bijeenkomsten en loopt stage op een school voor 

vernieuwingsonderwijs.

Je kunt er ook voor kiezen om het diploma 

godsdienst & levensbeschouwing, handschrift of 

interne cultuurcoördinator te gaan halen.

CAMBRIDGE ENGLISH
Het Cambridge examen is een bekend begrip in 

Nederland. De examens worden vervaardigd door 

Cambridge English, één van ‘s werelds meest 

toonaangevende exameninstituten. Het levert 

wereldwijd examens voor het middelbare en hoger 

onderwijs.

De focus ligt op effectief communiceren in het 

Engels. Taalvaardigheden als spreken, luisteren, 

lezen en schrijven worden getoetst. Je kunt voor een 

speciaal studententarief deelnemen aan de lessen en 

zo je Engelse taalvaardigheid vergroten.

De examens worden internationaal erkend door 

onderwijsinstellingen en werkgevers.

TALENTONTWIKKELING
Tijdens je studie kun je naast de schoolvakken ook 

extra vaardigheden ontwikkelen die jou helpen om 

een betere leraar te worden. Dit mag buiten de pabo 

door bijvoorbeeld voetbaltraining te geven aan 

kinderen of huiswerkbegeleiding, leiding te geven bij 

de scouting, groepen begeleiden tijdens 

vakantiekampen, etc. Op de pabo kun je onder 

andere kiezen om mee te werken aan open dagen of 

een bijdrage te leveren aan de vieringen.

We besteden in de opleiding veel aandacht aan je 

culturele ontwikkeling. Dit doen we door museum- 

of theaterbezoek. Als je wilt weten hoe kinderen in 

andere landen les krijgen, kun je mee met de 

werkweek naar Brugge of naar Linköping in Zweden. 

Daarnaast is het mogelijk om met een culturele 

werkweek naar Berlijn of Rome mee te gaan.

Tijdens je studie kun je deelnemen aan veel extra 

activiteiten. De sportcommissie organiseert 

bijvoorbeeld een skidag in Winterberg of een 

volleybaltoernooi. De feestcommissie organiseert 

regelmatig gezellige feesten. Jouw talenten kun je 

ook inzetten op KPZ, bijvoorbeeld in de 

Medezeggenschapsraad of de paboyscommissie.
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STUDIEKOSTEN
Op www.kpz.nl vind je hoeveel het collegegeld is 

voor komend studiejaar.

Niet alle uitgaven die de school in het belang van het 

onderwijs of voor de persoonlijke vorming van de 

student doet, worden door het rijk gesubsidieerd. 

Hierbij kan gedacht worden aan werkweken, 

excursies en culturele activiteiten. Hiervoor ontvang 

je een aparte factuur gedurende het studiejaar.

De kosten voor boeken in het eerste jaar zijn het 

hoogst, ongeveer € 850,-. Deze boeken gebruik je 

tijdens de gehele opleiding.

NA JE STUDIE AAN HET WERK OF 
DOORSTUDEREN?
Na je studie heb je de keuze of je gaat werken in het 

basisonderwijs of dat je verder gaat studeren. Bij het 

Centrum voor Ontwikkeling van KPZ kun je kiezen 

uit een breed aanbod van post-hbo-opleidingen en 

masters. Tijdens het vierde studiejaar krijg je 

uitgebreid advies en kun je een goede keuze maken.

Wil je direct voor de klas staan, dan is de 

sollicitatieavond met onder andere het speeddaten 

met samenwerkende bestuurders voor jou heel 

belangrijk. Tijdens deze avond oefen je het 

solliciteren en kun je kennis maken met diverse 

scholen en besturen waar KPZ veel mee 

samenwerkt.

NA DE PABO 
WILDE IK ME 
VERDER 
SPECIALISEREN
Ik wilde mijzelf nog verder specialiseren nadat ik 

was afgestudeerd, dus heb ik er voor gekozen 

om de master Leren en Innoveren (MLI) te volgen 

en mijn diploma voor bewegingsonderwijs te 

halen.

Bij de MLI leer je om een onderwijsinnovatie tot 

stand te brengen en te implementeren in een 

organisatie door middel van het doen van 

onderzoek. Een master waarbij je anders naar 

organisaties gaat kijken, je een kritischere 

houding creëert, je leert hoe je een heel team 

meeneemt en wat zeker van meerwaarde kan zijn 

voor jou als professional en de basisschool 

waarin je gaat werken.

Ik zit nu in het laatste jaar van mijn master en 

tevens in het laatste blok van 

bewegingsonderwijs. Ik hoop dat ik met deze 

'extra’s' op zak nog meer kan betekenen als juf in 

het basisonderwijs.    

Anouk Beekman

Oud-student KPZ
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IK WIL GRAAG DAT KINDEREN VANUIT 
ENTHOUSIASME TOT LEREN KOMEN
 

Al sinds groep 4 vertel ik aan iedereen dat ik later juf ga worden. In eerste instantie vond ik het gewoon leuk 

klinken. “Ik word juf, net zoals mijn lieve juffrouw uit groep 4”, zei ik dan. Later kreeg het juf worden steeds 

meer vorm voor mij. Als jong meisje heb ik zelf mogen ervaren hoe het is als een leraar een interessante en 

uitdagende les geeft, spannende verhalen vertelt of goede denkvragen oppert. Dat zijn de lessen die ik mij nu 

nog kan herinneren en die ik destijds naspeelde met vriendjes en vriendinnetjes. Nu hoef ik die lessen niet 

meer na te spelen, ik mag ze zelf ontwerpen en uitvoeren!

Wat ik met mijn lessen wil bereiken is dat de leerlingen net zo enthousiast zijn zoals ik mij kon voelen tijdens 

die geweldige lessen van vroeger en dat ze vanuit het enthousiasme tot leren komen. Ik vind het fantastisch 

om te merken dat ik een gewone methodeles kan ombouwen naar een boeiende en onderzoekende les met de 

opgedane kennis uit de colleges. Wat ik leer over lesgeven kan ik de week daarna meteen toepassen in de 

praktijk.

Luka Volkers

Student voltijd 2

14



ZWOLLE STUDENTENSTAD
Je studententijd moet onvergetelijk worden. 

Dynamisch, bruisend en succesvol. Je wilt gekend 

worden én anderen kennen. Je thuis voelen, maar 

ook nieuwe uitdagingen aangaan. Het is dé tijd van 

leren, creëren en je laten inspireren.

In Zwolle voel je je al snel welkom! Je vindt je weg er 

zo. Zwolle heeft een bruisende binnenstad waar je je 

nooit hoeft te vervelen. Pak met je vrienden één van 

de vele terrasjes, duik de kroeg in, bezoek een 

museum of lezing of ga lekker uit eten in één van de 

gezellige restaurants. Voor elk budget is er wel wat: 

barretjes, eetcafés, restaurants en ook supergezonde 

juice-bars. Begin je zoektocht binnen de oude 

stadsmuren.

Speciaal voor de Zwolse studenten organiseert Buro 

Ruis onder andere workshops, events, feesten, 

lezingen en natuurlijk de Bruisweken. Kijk maar eens 

op www.buroruis.nl.

Zin in een groot feest? Let dan eens op de 

programmering van Hedon. Regelmatig komen hier 

bekende artiesten. Kijk voor de agenda op 

www.hedon-zwolle.nl.

Meer weten over Zwolle studentenstad? Neem een 

kijkje op www.zwollestudentenstad.nl.
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ORIËNTEER JE OP JE STUDIE

Studiekeuzeactiviteiten

• Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je veel informatie over onder andere de kennis waar studenten 

over dienen te beschikken voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Tevens 

kun je je op de site aanmelden voor extra onderwijs in de genoemde vakgebieden.

• Kom een dag meelopen met voltijd 1. Meld je aan voor een meeloopdag via www.kpz.nl.

• Kom naar één van onze open dagen. Je krijgt inhoudelijke en organisatorische informatie en er is veel 

gelegenheid om rond te lopen, sfeer te proeven en vragen te stellen.

• Studenten die zich hebben aangemeld kunnen naar de Summercourses waar je wordt voorbereid op de 

reken- en taaltoets. Daarnaast word je uitgenodigd voor een informatiemiddag, waar je onder andere 

informatie krijgt over de Bruisweek.

• Neem een kijkje op een basisschool bij jou in de buurt. Misschien kun je op je oude basisschool terecht? Stel 

veel vragen aan de leraren over wat het vak van leraar basisonderwijs inhoudt.

• Vraag op de pabo een persoonlijk gesprek aan. Dit is van toepassing voor studenten die verwachten extra 

begeleiding nodig te hebben tijdens de opleiding, bijvoorbeeld topsporters of studenten met een beperking.

Katholieke Pabo Zwolle
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4217425
info@kpz.nl
www.kpz.nl

AANMELDEN
Heb je je goed georiënteerd op je studie en wil je naar 

KPZ? Dan komt de volgende stap: je aanmelden. Kijk 

op www.kpz.nl voor de aanmeldprocedure.

KPZ heeft geen numerus fixus. Voldoe je aan alle 

eisen, dan ben je welkom om bij ons te komen 

studeren.

WE ONTMOETEN JE GRAAG OP KPZ

Tijdens één van onze open dagen of op een 

meeloopdag kun je sfeer proeven, lessen bijwonen en 

in gesprek met studenten en medewerkers.

OPEN DAGEN
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 18.00-21.30 UUR

ZATERDAG 17 FEBRUARI 2018 10.00-14.00 UUR

WOENSDAG 4 APRIL 2018 18.00-21.30 UUR

Kijk op www.kpz.nl voor de tijden, het programma en 

om je aan te melden.


