BACHELOR

LERAAR BASISONDERWIJS
VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING & VERKORT TRAJECT

OP KPZ
VOEL JE JE THUIS

EEN OPLEIDING KIEZEN DIE BIJ JOU PAST
De keuze om (opnieuw) te gaan studeren, om je te laten omscholen, maak je niet zomaar. Studeren,
naast een baan, een gezin en een huishouden kost tijd, energie en heel veel plannen om alles goed te
laten verlopen. Het is dus daarom belangrijk om een opleiding te kiezen die bij je past.
KPZ is een kleine hogeschool waar je je direct thuis voelt. Dat heeft alles te maken met sfeer, met de
persoonlijke manier van met elkaar omgaan en met het feit dat je weet dat je hier stappen gaat
zetten. Dat je uitgedaagd en geprikkeld wordt. Dat je na je studie 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 straks 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 misschien zelfs
voor het onderwijs in het algemeen.

TOP-OPLEIDING MET PERSOONLIJKE AANDACHT
Op KPZ word je gezien en gehoord. Dat vinden wij belangrijk. Vandaar dat we je een omgeving
bieden die stimuleert. Een omgeving waarin je lid bent van een hechte gemeenschap, waarin je veel
contacten en ervaringen opdoet en waarin voortdurend je nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
Kortom, een omgeving waarin je groeit!

OPEN DAGEN
WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 18.00-21.30 UUR
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 10.00-14.00 UUR
WOENSDAG 13 MAART 2019 18.00-21.30 UUR
WOENSDAG 22 MEI 2019 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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STUDEREN IN
DEELTIJD
Op KPZ word je opgeleid tot leraar basisonderwijs.
Al ruim 25 jaar biedt KPZ naast de voltijdopleiding
een deeltijdopleiding in de avond aan. Als je door
werk of privé omstandigheden geen voltijdopleiding
kan of wil volgen, biedt de deeltijdopleiding
uitkomst.
Studenten vanaf 21 jaar kunnen een deeltijdopleiding
op KPZ volgen. Na het afronden van de opleiding
ben je startbekwaam om met kinderen van 4–14 jaar
te werken.

VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING
De vierjarige deeltijdopleiding is voor studenten met
als vooropleiding: havo, vwo of een mbo-4
opleiding. Het programma bestaat uit 240 credits,
verdeeld over vier jaar van 60 credits. Ieder
studiejaar bestaat uit twee semesters. Een semester
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bestaat uit lesweken en toetsweken. Stage vindt
gedurende het hele jaar wekelijks plaats.
Vanaf pagina 10 vind je specifieke informatie over
de vierjarige deeltijdopleiding en de
toelatingseisen.

VERKORT TRAJECT
Het verkorte traject is voor studenten met als
vooropleiding: hbo-bachelor, hbo-master,
wo-bachelor of wo-master. Het programma heeft
een omvang van 180 credits: de opleiding duurt in
principe 3 jaar. Versnelling is mogelijk, je rondt de
opleiding dan af in ongeveer 2,5 jaar.
Vanaf pagina 14 vind je specifieke informatie
over het verkorte traject.

Algemene informatie

BEN JE GESCHIKT ALS LERAAR?
In het domein Kind en Educatie is je persoonlijkheid
en je professioneel handelen uitermate belangrijk,
omdat je met kinderen en jongeren werkt in een
kwetsbare leeftijd. Onderwijs vraagt
persoonlijkheden die in denken, doen en laten een
inspirerend voorbeeld willen zijn voor zich
ontwikkelende kinderen en hun ouders.
KPZ sluit met haar onderwijs aan bij wat studenten
al kunnen en begeleidt hen bij een volgende stap in
hun persoonlijke ontwikkeling. Studenten moeten
aan hoge eisen voldoen, willen zij in staat zijn om de
verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen om
zelfstandig beredeneerde beslissingen te nemen in
de complexe en onvoorspelbare beroepspraktijk.
Om je voor te bereiden op die beroepspraktijk is er
veel aandacht voor de ontwikkeling van zowel
praktische en (meta)cognitieve vaardigheden als
persoonsvorming. In de leerlijnen is de samenhang
tussen theorie, praktijk en persoon steeds het
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uitgangspunt. Wij geloven dat je niet alleen leert als
individu, maar vooral ook in en door een groep en
door voorbeeldgedrag.

De deeltijdopleiding kan ik goed
combineren met mijn baan

Het onderwijsconcept van KPZ is een
samenhangend geheel dat bestaat uit leerlijnen en
drie domeinen:
•

oog voor het kind/ de persoon;

•

vakkennis;

•

onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen.

'Na vijftien jaar in het bedrijfsleven te hebben
gewerkt, heb ik eindelijk de stap genomen en kan
ik zeggen: “Ik word meester!” Ik had deze stap
graag al eerder willen nemen, maar dat zou
betekenen dat ik allerlei zekerheden moest
opgeven. Ik ontdekte dat ik op KPZ een

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!

deeltijdopleiding kon volgen. Dit was de ideale
oplossing. De studie kan ik goed combineren met
mijn huidige baan. Heb ik het dan nu druk met
werk, studie en gezin? Jazeker! Maar ik kan wel
zeggen dat ik eindelijk doe wat ik wil!
Ik ervaar KPZ als een prettige school. De klassen
zijn klein en dus is er veel aandacht voor het
individu. De stagedagen zijn toch wel het
allerleukste. Iedere dag is anders en het is nooit
saai.'
Nathanaël Boonstra
Student deeltijd

KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige
hogeschool, met ruim 175 ad-studenten, 750
bachelor- en 150 masterstudenten en met
professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250
deelnemers per jaar.

Gemiddelde score van KPZ in de Nationale
Studenten Enquête

IDENTITEIT
KPZ is een katholieke hogeschool die zich laat

GOEDE FACILITEITEN

inspireren door de katholiek-christelijke traditie met

KPZ biedt je een goede studie door enthousiaste,

waarden als gemeenschapszin, rechtvaardigheid en

betrokken vakdocenten, persoonlijke begeleiding en

solidariteit. KPZ heeft een open identiteit. Dat

een duidelijke organisatie. Dit alles in een mooi

betekent dat iedereen welkom is.

gebouw met uitstekende faciliteiten. Er zijn
studieruimtes waar je zelfstandig of met een groepje

Gedurende je opleiding ontwikkel je als student je

kunt werken. In de mediatheek vind je een

professionele identiteit door na te denken over je

uitgebreid aanbod aan lees- en studiemateriaal en in

opvattingen, te reflecteren op je professioneel

de bezinningsruimte kun je terecht voor een

handelen, door kennis te delen en door je

moment van stilte, rust en bezinning.

pedagogische vaardigheden te oefenen in de
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praktijk. Deze ontdekkingstocht maak je niet alleen,

Geen tijd om zelf te koken? Iedere dinsdag- en

maar samen. Door te vertellen over jezelf, door jezelf

donderdagavond wordt er op KPZ gekookt. Voor

ook levensvragen te stellen en antwoorden te

een klein bedrag kun je, voordat je naar de les gaat,

zoeken, ontwikkelt zich je professionele identiteit.

genieten van een warme maaltijd.

EEN UNIEKE HOGESCHOOL

LESTIJDEN

KPZ kiest er bewust voor om een kleinschalig

De deeltijdopleiding is een avondopleiding. We

instituut te zijn, waardoor er voor iedereen

verwachten van je dat je dinsdag- en

persoonlijke aandacht is. Op KPZ wordt eenieder

donderdagavond beschikbaar bent voor de pabo en

gekend. Door de korte lijnen, heldere

dertien keer per studiejaar op zaterdag. Je moet

verantwoordelijkheden en direct open contact

minimaal één dag beschikbaar zijn voor je

kunnen studenten optimaal begeleid worden.

stageschool. Per periode krijg je een overzicht van
het rooster en de stage- en toetsdagen.

Op KPZ werken gepassioneerde mensen. Vanuit de
liefde voor het vak scheppen medewerkers de

De lestijden op dinsdag- en donderdagavond zijn:

veilige en vertrouwde sfeer, die nodig is voor

les 1: 18.00-19.30 uur

betekenisvol samen leren en leven. Wij leiden unieke

les 2: 20.00-21.30 uur

en startbekwame leraren op voor het basisonderwijs.
De lestijden op zaterdag zijn:

TOP-OPLEIDING

les 1: 09.00-10.30 uur

Studenten waarderen KPZ al jaren als één van de

les 2: 10.45-12.15 uur

beste pabo’s en kleine hogescholen van Nederland.

les 3: 12.45-14.15 uur

Vanaf 2015 mag KPZ zich een TOP-opleiding

les 4: 14.30-16.00 uur

noemen. Bron: Hbo Keuzegids.

Algemene informatie

BEGELEIDING
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij
erg belangrijk. De studieloopbaanbegeleider zorgt
voor directe studiebegeleiding via contacturen die in
het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd
over de organisatie en de inhoud van de opleiding, je
bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage
en je wordt begeleid bij je studieplanning. Intervisie
met medestudenten is een belangrijk onderdeel bij
studieloopbaanbegeleiding: jouw eigen ontwikkeling
en reflectie daarop staat centraal.

VAKDOCENTEN
Een team van vakdocenten helpt je om je theorie
eigen te maken en in praktijk uit te voeren en
ondersteunt je in het oefenen van praktische
vaardigheden. Je leert collectief door het krijgen en
geven van (peer)feedback op plannen en ontwerpen
voor praktijkopdrachten.

BEGELEIDING TIJDENS STAGE
Tijdens de stage (praktijk) word je begeleid door de
mentor van je stageschool. Vanuit de opleiding krijg
je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent
van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent
werkt nauw samen met de stageschool. De
rayondocent en de mentor begeleiden en
beoordelen gezamenlijk.

STUDIEKOSTEN
Het collegegeld voor studiejaar 2019/2020 bedraagt
€ 1600,-. In de collegegeldwijzer op www.kpz.nl vind
je informatie over het instellingscollegegeld.
Voor de studieboeken kun je uitgaan van ongeveer
€ 850,-. Deze boeken gebruik je tijdens de gehele
opleiding.
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ORIËNTEER JE OP JE STUDIE

SUMMERCOURSE

Je bent welkom op één van onze open avonden. We

Alle studenten aan een opleiding tot Leraar

werken met een vast programma, waardoor je veel

Basisonderwijs (pabo) moeten het eerste jaar een

informatie krijgt en er veel gelegenheid is om vragen

taal- en rekentoets maken én halen. Om je goed op

te stellen. Op www.kpz.nl vind je de tijden, het

deze toetsen voor te bereiden, kun je voor aanvang

programma en een aanmeldformulier.

van de opleiding Summercourse volgen op KPZ. Je
kunt kiezen voor taal of rekenen, maar ook voor

Kom een avond meelopen. Je volgt twee lesuren en

beide vakken. Een goede start van je studie!

je hebt de gelegenheid veel vragen te stellen aan
studenten en docenten. Meld je aan voor een

Summercourse vindt begin juli 2019 plaats. Wanneer

meeloopavond op www.kpz.nl.

je je hebt aangemeld via Studielink, ontvang je in
mei een e-mail met inloggegevens voor de

Als je nog niet zeker weet of het beroep leraar

KPZ-portal met informatie over de start van de

basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een

opleiding.

kijkje nemen op een basisschool. Het is verstandig
om van tevoren veel vragen te bedenken.

AANMELDEN
•

aanmelden voor een opleiding via Studielink,

Twijfel je (na je uitgebreide oriëntatie) of de

de online inschrijfapplicatie voor het Hoger

opleiding en/of het beroep van leraar basisonderwijs

Onderwijs.

voor jou haalbaar is, dan is het verstandig om een
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Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je

BELANGRIJK VOOR JOU EN ONS

•

Wanneer wij jouw inschrijfverzoek via

afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Dat

Studielink hebben ontvangen, sturen we je per

kan bijvoorbeeld zijn omdat je aan topsport doet of

e-mail informatie met betrekking tot het

omdat er persoonlijke omstandigheden zijn die het

verloop van de inschrijving.

studeren voor jou lastiger kunnen maken. Je kunt

•

start van de opleiding.

problematiek zoals rugklachten, somberheid,
PDD-NOS, ADHD, dyslexie of een specifieke

Je ontvangt een e-mail met inloggegevens
voor de KPZ portal met informatie over de

hierbij denken aan lichamelijke en/of geestelijke
•

Je wordt ingeschreven als je aan alle

thuissituatie. Doel van het gesprek is om zicht te

toelatingseisen voldoet. Op de site

krijgen of de stap naar KPZ voor jou goed is.

www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je
alle informatie over de bijzondere nadere

Op KPZ studeren vraagt veel van je, maar we

vooropleidingseisen en de landelijke pabo

denken ook graag met je mee. We geloven in

toelatingstoetsen van Cito.

onderwijs op maat en kijken naar kansen en
mogelijkheden. Daarnaast vinden we het ook van

Op KPZ kun je elk jaar in september starten met de

belang helder te zijn in wat het beroep en de

pabo. Instromen in februari is niet mogelijk.

opleiding van je vraagt. We kijken met je mee of het
verstandig is om aan de opleiding te beginnen en

Heb je nog vragen? Je kunt voor meer informatie

bespreken wat wij kunnen bieden om je te

telefonisch contact opnemen met KPZ via

ondersteunen.

038 4217425.

Voor een persoonlijk gesprek kun je een mail sturen
naar aspirant@kpz.nl. Er wordt dan zo spoedig
mogelijk een gesprek met jou gepland.
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GEEN NUMMER, MAAR EEN NAAM
'Op mijn negentiende ging ik met een havo-diploma van de middelbare school af. Omdat ik niet exact voor
ogen had wat ik daarna wilde gaan doen, ben ik gaan reizen. In totaal ben ik een jaar weg geweest en heb ik
ontzettend veel over de wereld, maar ook over mijzelf geleerd. Eenmaal terug in Nederland ben ik een jaar
fulltime gaan werken. Wel spookte bij mij de gedachte: “Als ik nu niet ga studeren, ga ik het nooit doen”. Ik
sprak mijn oud-leraar van groep 8 en we spraken over mijn toekomst. Ik vertelde haar dat ik graag de pabo
wilde gaan doen en zij raadde mij KPZ aan. Diezelfde week heb ik naar KPZ gemaild en de week erop mocht ik
een avond meelopen.
Wat mij opviel was dat ik gezien werd. Ik werd hartelijk begroet en men maakte een praatje met me. Ik voelde
me meteen welkom. Nu, zo’n drie jaar later, is dat nog steeds zo. Docenten, conciërges, het keuken- en overig
personeel, iedereen kent je en jij hen ook. De sfeer op de school is gemoedelijk, gezellig en informeel. Wat ik
zelf zo fijn vind aan de deeltijdvariant is dat de tijd dat je op school zit ook goed besteed wordt. En ook al zijn
de avonden soms lang, je bent intensief aan de slag: zowel zelf als met je klas, en dat is wat het zo waardevol
maakt.'
Patty Harmeling
Student deeltijd

VIERJARIGE
DEELTIJDOPLEIDING

VOORBEREIDING OP DE OPLEIDING
Voor de start van de opleiding vindt er een verplicht
adviesgesprek plaats. Dit gesprek heeft geen
juridische consequenties, maar is bedoeld om

TOELATINGSEISEN

wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Je

Je kunt de deeltijdopleiding aan KPZ volgen als je

bereidt dit gesprek voor aan de hand van een aantal

een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald

vragen. Wat is bijvoorbeeld jouw opvatting over

hebt. Ben je niet in het bezit van één van deze

leren? En welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld die

diploma's, dan is er een andere mogelijkheid om

van belang zijn voor het werken met kinderen?

toch toegelaten te kunnen worden. Je kunt bij ons
de 21+ toets (colloquium doctum) maken wanneer je

Voor de zomervakantie word je verwacht op een

21 jaar of ouder bent en niet toelaatbaar bent met

startavond: je maakt kennis met je studieloopbaan-

het diploma van je vooropleiding. Wanneer je voor

begeleider, medestudenten en de opleiding en

de 21+ toets slaagt, ontvang je van ons hiervan het

oriënteert je gezamenlijk op aspecten van het

bewijs (toelatingsbeschikking). Met deze

beroep.

toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar tot onze
hbo-opleiding ‘Leraar Basisonderwijs’, indien je ook

BEROEPSROLLEN

aan de overige toelatingseisen voldoet (=landelijke

Tijdens de opleiding bekwaam je je in verschillende

pabo toelatingstoetsen behaald). Op

rollen van het beroep: pedagoog, didacticus, teamlid

www.kpz.nl/studeren/pabo-deeltijd/ kun je

en onderzoeker. Door het voorbereiden, uitvoeren

het deelname-/verzoekformulier invullen.

en nabespreken van (les- en onderzoeks)activiteiten,
zowel in de opleiding als in de stage, bekwaam je je
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TOELATINGSTOETSEN

steeds meer in de verschillende rollen. Persoonlijk

Sinds 2015 moeten studenten die de havo of een

leiderschap en reflectie spelen een grote rol in je

mbo-opleiding hebben gevolgd en de pabo willen

ontwikkeling.

doen al vóór aanvang van de opleiding aantonen
over voldoende parate kennis te beschikken. Zij

PROGRAMMA

moeten getoetst worden op kennis over de

Het programma bestaat uit 240 credits, verdeeld

vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

over vier jaar van 60 credits. Ieder studiejaar bestaat

& techniek. Studenten met een vwo-diploma of een

uit twee semesters. Een semester bestaat uit

afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van

lesweken en toetsweken. Stage vindt gedurende het

de bijzondere nadere vooropleidingseisen.

hele jaar wekelijks plaats, in principe één dag per
week.

Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle
informatie over vooropleidingseisen en de landelijke

In de eerste twee studiejaren van de vierjarige

pabo toelatingstoetsen van CITO.

deeltijdopleiding (de funderende fase) staan de
schoolvakken en de didactiek van deze vakken

Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink

centraal. Het aanbod in de lessen is afgestemd op

ontvang je een e-mail met informatie over de

het doel van de periode. De vakken waarin je les

toelatingstoetsen met daarin een link voor directe

krijgt zijn pedagogiek/onderwijskunde, taal, rekenen

toegang tot het inschrijfsysteem van CITO. Via dit

& wiskunde, wereldoriëntatie (aardrijkskunde,

systeem maak je een keuze voor de datum, het

geschiedenis en natuur en techniek), beeldende

tijdstip en de locatie van de toelatingstoetsen die je

vakken (tekenen en handvaardigheid), expressie-

moet maken.

vakken (muziek en drama), bewegingsonderwijs en
schrijven. Ook krijg je vakken die cultureel
maatschappelijk georiënteerd zijn zoals godsdienst
& levensbeschouwing en burgerschapsvorming.

Vierjarige deeltijdopleiding

SPECIALISEREN
Tijdens de opleiding maak je deels je eigen keuzes.
In het afstudeerjaar kies je samen met je stageschool
interessante en relevante inhouden waar je je
afstudeertrajecten op richt. Je kiest voor een
leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind). KPZ
biedt daarnaast de mogelijkheid tot het behalen van
aanvullende certificaten en diploma’s.

TOETSING EN BEOORDELING
Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er
verplichte entreetoetsen: de rekenvaardigheidtoets
en de toets taalverzorging. 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.
Toetsing van vakgebieden vindt plaats in de vorm
van een tentamen, presentatie, werkstuk of een
toetsvorm die past bij de vaardigheid of kennis die
van je wordt gevraagd.
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Aan het eind van iedere stageperiode wordt
vastgesteld door de opleiding en het werkveld of je
voldoende bekwaam bent om de volgende fase van
de opleiding in te stromen.

STAGE

STAGEPLAATSING

In samenwerking met onze stagescholen word je

Bureau Praktijkleren zorgt in principe voor de

voorbereid op het prachtige beroep van leraar

plaatsing waarbij rekening wordt gehouden met

basisonderwijs. Je ontwikkelt je tot een volwaardig

woonplaats, waar mogelijk met denominatie en

teamlid. Gedurende jaar 1 t/m 3 van de opleiding

verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben

doorloop je in ieder geval een stage in de

een vaste groep stagescholen die met KPZ

bovenbouw (groep (5)6 t/m 8, in een kleutergroep

samenwerkt.

en in een groep 3 (of 3/4).

In uitzonderlijke gevallen kun je in overleg met KPZ
(bureau Praktijkleren en studieloopbaanbegeleider)

Je loopt in principe één dag per week stage. De

zelf op zoek naar een stageschool.

stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf
bepalen.

Er zijn verschillende soorten scholen waarop je als
student je stage kunt doen:

AFSTUDEERSTAGE

•

reguliere stagescholen;

In het vierde studiejaar loop je de wpo-stage. Dit

•

wos (werkplekopleidingsscholen);

betekent werkplekopleiding. Dit houdt in dat je

•

os (opleidingsscholen);

minimaal één dag in de week een eigen, vaste

•

aos (academische opleidingsscholen).

stagegroep hebt, passend bij de gekozen
specialisatie jonge of oudere kind. In totaal gaat het

BEKWAAMHEIDSEISEN

om minimaal 40 dagen. In overleg met je

Je werkt tijdens de stage aan het behalen van

stageschool stel je de stagedag vast.

competenties. Dit gebeurt bij het organiseren van
verschillende activiteiten in de klas en bij de
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Je solliciteert voor een stageplaats uit ons aanbod

begeleiding van individuele leerlingen en groepen

van stagescholen. De school geeft in de vacature

kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en

aan in welke groep de WPO plaatsvindt. Plaatsing

nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde.

vindt ten slotte plaats via een wpo-procedure. In

Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je

overleg met je stageschool stel je de vaste

de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle

stagedag(en) vast. Je hebt geen mentor meer in de

basisschoolvakken.

klas, maar krijgt begeleiding van een begeleider op
afstand (BOA) of opleider in de school (OiS’er). Je

CONTACT

laat dit laatste studiejaar zien dat je je professionele

Heb je vragen over de vierjarige deeltijdopleiding?

identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact

praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt

opnemen met KPZ via 038 4217425. Je kunt vragen

verzamelen en interpreteren op basis van artikelen

naar José Mulder of Erna de Gelder.

uit de vakliteratuur.

13

VERKORT TRAJECT

BEROEPSROLLEN
Tijdens de opleiding bekwaam je je in verschillende
rollen van het beroep: pedagoog, didacticus, teamlid

TOELATINGSEISEN

en onderzoeker. Door het voorbereiden, uitvoeren

Heb je een hbo-diploma, met een totaal aantal van

en nabespreken van (les- en onderzoeks)activiteiten,

240 credits, of de bachelorfase wo behaald, dan kun

zowel in de opleiding als in de stage, bekwaam je je

je het verkorte traject volgen. Studenten met een

steeds meer in de verschillende rollen. Persoonlijk

afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van

leiderschap en reflectie spelen een grote rol in je

de landelijke pabo-toelatingstoetsen.

ontwikkeling.

VOORBEREIDING OP DE OPLEIDING

PROGRAMMA

Voor de start van de opleiding vindt er een verplicht

Het programma heeft een omvang van 180 credits:

adviesgesprek plaats. Dit gesprek heeft geen

de opleiding duurt dus in principe 3 jaar. Versnelling

juridische consequenties, maar is bedoeld om

is mogelijk, je rondt de opleiding dan af in ongeveer

wederzijdse verwachtingen af te stemmen. Je

2,5 jaar. De vrijstelling van 60 credits is mogelijk op

bereidt dit gesprek voor aan de hand van een aantal

grond van meta-cognitieve vaardigheden en

vragen. Wat is bijvoorbeeld jouw opvatting over

onderzoeksvaardigheden. Tijdens de opleiding zijn

leren? En welke kwaliteiten heb je al ontwikkeld die

er vrijstellingen mogelijk op grond van EVC’s.

van belang zijn voor het werken met kinderen? Voor
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de zomervakantie word je ook verwacht op een

In het eerste jaar van je studie oriënteer je je op de

startavond: je maakt kennis met je studieloopbaan-

taak van de leraar. Je richt je op het ontwerpen van

begeleider, medestudenten en de opleiding en

lessen die aansluiten bij de (onderwijs)behoeften van

oriënteert je gezamenlijk op aspecten van het

de groep. Je leert steeds meer om lessen in

beroep.

onderlinge samenhang te ontwerpen en de
verschillen tussen kinderen te zien. In het tweede
jaar leer je passend onderwijs te bieden en rekening
te houden met verschillen tussen de leerlingen.

Verkort traject

Tijdens de afstudeerfase werk je zelfstandig in een

mentor begeleiden en beoordelen gezamenlijk. Je

groep, verdiep je je in vraagstukken van je

loopt in principe één dag per week stage. De

stageschool en ontwerp je oplossingen voor

stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf

praktische onderwijsproblemen.

bepalen.

Het aanbod in de lessen is afgestemd op het doel

Je loopt tijdens je opleiding op verschillende scholen

van de periode. De vakken worden geïntegreerd

stage. Bureau Praktijkleren zorgt in de meeste

aangeboden: zo leer je de samenhang te zien tussen

gevallen voor de stageplaatsingen waarbij zo veel

gebieden, én leer je vakspecifieke benaderingen om

mogelijk rekening wordt gehouden met woonplaats,

kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

waar mogelijk met denominatie en verdere

De vakken waarin je les krijgt zijn pedagogiek/

bijzonderheden die bekend zijn.

onderwijskunde, taal, rekenen & wiskunde,
wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis,

AFSTUDEERSTAGE

natuur en techniek), beeldende vakken (tekenen en

In het laatste half jaar van je opleiding loop je de

handvaardigheid), expressievakken (muziek en

wpo-stage. Dit betekent werkplekopleiding. Tijdens

drama), bewegingsonderwijs en schrijven. Je krijgt

de wpo-stage heb je minimaal één dag in de week

ook vakken die cultureel maatschappelijk

een eigen, vaste stagegroep. De keuze van de groep

georiënteerd zijn zoals godsdienst &

wordt aangegeven in de vacature van de school. In

levensbeschouwing en burgerschapsvorming.

totaal gaat het om minimaal 40 dagen. In overleg
met je stageschool stel je de stagedag vast. Je hebt

TOETSING EN BEOORDELING

tijdens de afstudeerstage geen mentor meer in de

Je volgt een beroepsgerichte opleiding. Aan het

klas, maar je krijgt begeleiding op afstand.
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eind van iedere stageperiode wordt vastgesteld
door opleiding en werkveld of je voldoende

Je laat dit laatste jaar zien dat je je professionele

bekwaam bent om de volgende fase van de

identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de

opleiding in te stromen. Toetsing van vakgebieden

praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt

vindt plaats in de vorm van een tentamen,

verzamelen en interpreteren op basis van artikelen

presentatie, lesontwerp of een andere toetsvorm die

uit de vakliteratuur. Plaatsing gebeurt via een

past bij de vaardigheid of kennis die van je wordt

wpo-procedure op één van de wpo-scholen van

gevraagd.

KPZ.

Voor iedere eerstejaars pabo-student zijn er

BEKWAAMHEIDSEISEN

verplichte entreetoetsen rekenvaardigheid en

Je werkt tijdens de stage aan het behalen van

taalverzorging. Je kunt gedurende het eerste jaar

competenties van leraren, die leiden tot de set van

maximaal drie keer aan deze toetsen deelnemen.

bekwaamheidseisen die zijn vastgesteld door de

Heb je de toets na drie kansen niet behaald, dan

sector po. Dit gebeurt bij het organiseren van

mag je de opleiding niet vervolgen en krijg je een

verschillende activiteiten in de klas of met

negatief bindend studieadvies.

teamleden in de school en bij de begeleiding van
individuele leerlingen en groepen kinderen. Op KPZ

STAGE

worden activiteiten georganiseerd waarin je

In samenwerking met onze stagescholen word je

stagelessen (deels) voorbereidt of nabespreekt met

voorbereid op het prachtige beroep van leraar

hulp van medestudenten en vakdocenten.

basisonderwijs. De leraar in de basisschool (mentor)
begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je tot een

CONTACT

volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg je

Heb je nog vragen over het verkorte traject? Je kunt

tijdens de stageperiodes bezoek van een docent van

contact opnemen met KPZ via 038 4217425

KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent werkt

en aspirant@kpz.nl.

nauw samen met de stageschool: rayondocent en

WE ONTMOETEN JE GRAAG OP KPZ
Tijdens één van onze open dagen of op een meeloopavond kun je sfeer proeven, lessen bijwonen en in gesprek
met studenten en medewerkers.

OPEN DAGEN
WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 18.00-21.30 UUR
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 10.00-14.00 UUR
WOENSDAG 13 MAART 2019 18.00-21.30 UUR
WOENSDAG 22 MEI 2019 18.00-21.30 UUR
Kijk op www.kpz.nl voor de tijden, het programma en
om je aan te melden.

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

