
 NIEUW

Vernieuwing van het huidige onderwijs heeft consequenties voor de inrichting en organisatie van een school; 
er vinden wijzigingen plaats in verantwoordelijkheden tussen betrokkenen rondom het kind, waardoor 
de leraar een andere rol krijgt (Onderwijs Anders).

Ontwikkelingen zoals digitale geletterdheid, thematisch onderwijs en benutten van ICT mogelijkheden horen 
gebaseerd te zijn op een solide visie. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de post-hbo-opleiding 
De Nieuwe Leraar. 

De Nieuwe Leraar
POST-HBO-OPLEIDING

VOOR PROFESSIONALS IN ONDERWIJS ANDERS

DE OPLEIDING VOOR LERAREN 
DIE (WILLEN) WERKEN IN EEN 
ONDERWIJS ANDERS SETTING



In deze post-hbo-opleiding leer je pedagogische en didactische principes die van belang zijn in een Onderwijs 
Anders setting.
Je wordt je bewust van welke competenties je verder moet ontwikkelen en hoe je deze praktisch kunt realiseren. 
Hierbij ga je op zoek naar de eigen overtuigingen en word je geïnspireerd om onderwijs anders te organiseren. Je 
leert hoe je flexibel kunt organiseren in jouw onderwijs door de leeromgeving, jezelf en collega’s anders te 
benutten. Je ontdekt welke leerformaties georganiseerd kunnen worden en hoe verschillende leerlijnen samen 
kunnen gaan.
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POST-HBO-OPLEIDING
DE NIEUWE LERAAR

Voor wie?
De post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar richt 
zich op leraren (speciaal) basisonderwijs, 
IB-ers, bouwcoördinatoren en unitleiders die 
(willen) werken in Onderwijs Anders. Je hebt 
minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de 
sector Kind en Educatie.
 
De Nieuwe Leraar:
· organiseert Onderwijs Anders op basis van
  eigen overtuigingen;
· kent pedagogische en didactische principes in
  Onderwijs Anders;
· weet om te gaan met wisselende leergroepen;
· stemt af op (individuele) leerbehoeften van
  kinderen;
· kan flexibele leeromgevingen inrichten en
  organiseren;
· kan werken in en met multidisciplinaire teams.

Inhoud en opbouw
Het assessment vormt de basis voor het 
formuleren van persoonlijke leerdoelen, de 
keuzes voor de modules en dragen bij aan het 
behalen van de competenties. Gedurende 
anderhalf jaar volg je vijf modules die passen 
bij jouw schoolvisie en werk je in leerteams. 
Elke module bestaat uit vier bijeenkomsten en 
wordt afgerond met een (praktijk)opdracht 
waarin je aantoont dat je over de gewenste 
competenties beschikt. Deze opleiding is 
vernieuwend opgezet door te werken met 
‘anders verantwoorden’.
Na het behalen van 325 SBU kun je opgaan 
voor een eindassessment (25 SBU) hetgeen 
leidt tot het post-hbo-diploma De Nieuwe 
Leraar.

Modules
· Oriëntatie op Onderwijs Anders
· Didactische vaardigheden in Onderwijs Anders (e-module)
· Inrichten van effectieve leeromgeving
· Onderwijs Anders verantwoorden
· Gepersonaliseerd leren
· Rijke Leergroepen
· Leren en lesgeven met ICT
· Onderzoekend en Ontwerpend Leren
· Team(leren) in Onderwijs Anders
· Inrichting van (onderwijs)ruimtes en het schoolgebouw
 
Docenten
De docenten zijn Maaike Verschuren, Valerie Reiter, Ilse 
Halfwerk en Marijke Bertu in samenwerking met 
gastdocenten met ervaring in Onderwijs Anders.

Kosten
De kosten per module (65 SBU) bedragen € 530,- exclusief 
studiemateriaal. Het eindassessment kost € 300,-. Bij een 
volledige deelname voor een post-hbo-diploma zijn de 
totale kosten € 2950,-.

Registratie
De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger 
Beroeps Onderwijs Nederland (CPION) en gevalideerd door 
www.registerleraar.nl.

Meer informatie
De opleiding start in september 2018 en vindt plaats op 
woensdagmiddagen.
De opleiding is individueel, als (deel)team of in company te 
volgen.

Kijk op www.kpz.nl voor meer informatie en data en tijden 
van de voorlichtingsbijeenkomsten over master- en 
post-hbo-opleidingen van KPZ.

http://www.registerleraar.nl/
http://www.kpz.nl

