
OPLEIDING TOT LERAAR BASISONDERWIJS
Deeltijdopleidingen



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, een huishouden, kost tijd, energie en heel veel plannen om alles goed te 

laten verlopen. Het is dus des te belangrijker 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 omgaan met elkaar en met het feit dat je weet dat je hier stappen gaat 

maken. 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 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 (deeltijd);

• 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.

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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https://www.kpz.nl/opleidingen/ad-pedagogisch-professional-kind-en-educatie/
https://www.kpz.nl/opleidingen/ad-pedagogisch-professional-kind-en-educatie/
https://www.kpz.nl/opleidingen/voltijd/
https://www.kpz.nl/opleidingen/deeltijd/
https://www.kpz.nl/cvo/professionalisering/professionele-masters/master-leren-en-innoveren/
https://www.kpz.nl/cvo/professionalisering/professionele-masters/master-leren-en-innoveren/


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 iemand vanuit de pabo 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. Er zijn 

studieruimtes waar je zelfstandig of met een groepje 

kunt werken. In de mediatheek vind je een 

uitgebreid aanbod aan lees- en studiemateriaal en in 

de bezinningsruimte kun je terecht voor een 

moment van stilte, rust en bezinning.

Geen tijd om zelf te koken? Iedere dinsdag- en 

donderdagavond wordt er door een medewerker 

van de keuken van KPZ gekookt. Voor een klein 

bedrag kun je, voordat je naar de les gaat, genieten 

van een warme maaltijd.

LESTIJDEN
De deeltijdopleiding is een 

avondopleiding. We verwachten van je 

dat je dinsdag- en donderdagavond 

beschikbaar bent voor de pabo en dertien keer per 

studiejaar op zaterdag. Je moet minimaal één dag 

beschikbaar zijn voor je stageschool. Per periode 

krijg je een overzicht van het rooster en de stage- en 

toetsdagen.

De lestijden op dinsdag- en donderdagavond zijn:

les 1:  18.00-19.30 uur

les 2:  20.00-21.30 uur

De lestijden op zaterdag zijn:

les 1:  09.00-10.30 uur

les 2:  10.45-12.15 uur

les 3:  12.45-14.15 uur

les 4:  14.30-16.00 uur

5



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! Tijdens je studie werk je 

onder andere aan pedagogische, vakdidactische en 

vakinhoudelijke competenties.
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Algemene informatie

TOELATINGSEISEN
Je kunt de deeltijdopleiding aan KPZ volgen als je 

een diploma vwo, havo of mbo niveau 4 behaald 

hebt. Heb je een hbo-diploma, met een totaal aantal 

van 240 credits, of de bachelorfase WO behaald, 

dan kun je het verkorte traject volgen. Het maken 

van landelijke pabo toelatingstoetsen is voor het 

verkorte traject niet van toepassing (studenten met 

een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn namelijk 

vrijgesteld van deze bijzondere nadere 

vooropleidingseisen).

Ben je niet in het bezit van één van deze diploma's, 

dan is er een andere mogelijkheid om toch 

toegelaten te kunnen worden. Je kunt bij ons de 21+ 

toets (colloquium doctum) maken wanneer je 21 jaar 

of ouder bent en niet toelaatbaar bent met het 

diploma van je vooropleiding. Wanneer je voor de 

21+ toets slaagt, ontvang je van ons hiervan het 

bewijs (toelatingsbeschikking). Met deze 

toelatingsbeschikking ben je toelaatbaar tot onze 

hbo-opleiding ‘Leraar Basisonderwijs’, indien je ook 

aan de overige toelatingseisen voldoet (=landelijke 

pabo toelatingstoetsen behaald). Neem per e-mail 

contact op met de studentenadministratie om het 

deelname-/verzoekformulier op te vragen: 

aspirant@kpz.nl.

TOELATINGSTOETSEN
Sinds 2015 moeten studenten die de havo of een 

mbo-opleiding hebben gevolgd en de pabo willen 

doen al vóór aanvang van de opleiding aantonen 

over voldoende parate kennis te beschikken. Zij 

moeten getoetst worden op kennis over de 

vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 

& techniek. Studenten met een vwo-diploma of een 

afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van 

de bijzondere nadere vooropleidingseisen.

Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je alle 

informatie over vooropleidingseisen en de landelijke 

pabo toelatingstoetsen van CITO.

Wanneer je je hebt aangemeld via Studielink voor de 

pabo ontvang je een e-mail met informatie over de 

toelatingstoetsen met daarin een link voor directe 

toegang tot het inschrijfsysteem van CITO. Via dit 

systeem maak je een keuze voor de datum, het 

tijdstip en de locatie van de toelatingstoetsen die je 

moet maken.
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IK DOE EINDELIJK WAT IK ALTIJD 
WILDE: JUF WORDEN
Na een carrière van meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven en bij de overheid heb ik de moed verzameld om 

eindelijk te gaan doen wat ik altijd het liefste wilde: juf worden. Dat betekende wel afscheid nemen van allerlei 

zekerheden en comfort. Een enorm volle agenda met werk, studie en gezin kwam daarvoor in de plaats. De 

prijs voor het najagen van mijn droom. Maar, om met de schrijver Coelho te spreken, hij is nooit zo hoog als de 

prijs die je betaalt als je je droom níet verwezenlijkt.

Ik ben blij met wat de deeltijdvariant mij biedt. De prettige kleinschaligheid van KPZ helpt ook. Vanuit die basis 

geniet ik van waar ik het allemaal voor doe: die geweldige kinderen in de klas aan en van wie ik zoveel leer!

Martine Laurens
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Begeleiding

BEGELEIDING
Goede begeleiding tijdens studie en stage vinden wij 

erg belangrijk. In de begeleiding staan altijd je eigen 

kwaliteiten centraal ten opzichte van het beroep 

leraar basisonderwijs. We kijken naar jouw 

mogelijkheden, maar stellen ook eisen zodat jij een 

topleraar wordt. De specifieke zorg die we kunnen 

bieden is terug te vinden in ons Zorgschema op 

www.kpz.nl.

De opleidingsmanager heeft het totaaloverzicht over 

het functioneren van de studenten. Wanneer er door 

een overmachtssituatie aanpassingen nodig zijn om 

de studie mogelijk te maken, gaat de 

opleidingsmanager samen met de SLB’er met je in 

gesprek over alle mogelijkheden.

STUDIELOOPBAANBEGELEIDER
De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zorgt voor 

directe studiebegeleiding tijdens de contacturen die 

in het rooster zijn ingepland. Je wordt geïnformeerd 

over de organisatie en de inhoud van de opleiding, 

bespreekt ervaringen naar aanleiding van de stage 

en je wordt begeleid in je studieplanning. 

 

In pabo 3 en 4 komt het accent steeds meer op jouw 

eigen ontwikkeling te liggen. Ook de rol van de 

studieloopbaanbegeleider verandert. In elk 

studiejaar heb je in ieder geval twee keer per jaar 

een individueel gesprek met je SLB’er over jouw 

studievoortgang.

VAKDOCENTEN
De vakdocenten zijn verantwoordelijke voor de 

theoretisch vorming en de koppeling naar de 

praktijk. KPZ docenten zijn betrokken, bewogen en 

bevlogen.

BEGELEIDING TIJDENS STAGE
Tijdens de stage (praktijk) word je begeleid door de 

mentor van je stageschool. Daarnaast heb je 

gesprekken met een rayondocent over je 

functioneren op de basisschool.
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LESAANBOD VIERJARIGE DEELTIJD
In de eerste twee studiejaren van de vierjarige 

deeltijdopleiding (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 

en natuur en techniek);

• beeldende vakken (tekenen en 

handvaardigheid);

• expressievakken (muziek en drama);

• bewegingsonderwijs;

• handschrift.

Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk 

georiënteerd zijn zoals ZEE (Zingeving, Ethiek en 

Esthetiek) en godsdienst & levensbeschouwing.

In de profilerende fase (pabo 3 en 4) maak je steeds 

meer eigen keuzes in de verschillende trajecten die 

je kunt volgen. Je richt je op het ‘tegemoet komen 

aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen’ 

en je geeft ‘onderwijs in verschillende contexten’. 

Tenslotte laat je in het vierde studiejaar zien dat je 

alle competenties hebt bereikt. Je richt je op de 

professionele identiteit en het doen van 

praktijkgericht onderzoek.

VERDIEPING
In de profilerende fase kies je voor een profiel: Arts 

(de expressie vakken), Civics (maatschappijgerichte 

vakken), Concepts (vernieuwende 

onderwijsconcepten) of Science (wetenschap en 

technologie).

 

Om je professioneel handelen (verder) te 

ontwikkelen doe je ontwerpgericht 

praktijkonderzoek. Op de stageschool krijg je een 

steeds grotere verantwoordelijkheid. Je leert de 

complexiteit van het beroep kennen en te hanteren.

10



Lesaanbod

LESAANBOD VERKORT TRAJECT
In het eerste semester oriënteer je je op de taak van 

de leraar. Je richt je op het ‘ontwerpen van een les 

waarbij de instructie aansluit bij de 

(onderwijs)behoeften van de groep’.

In het tweede semester richt je je op het ‘ontwerpen 

en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte 

onderwijsactiviteiten’. Het lesaanbod in de eerste 

twee semesters staat vast.

In het derde semester richt je je op het ‘tegemoet 

komen aan de diverse onderwijsbehoeften van 

leerlingen’. Gedurende het laatste semester richt je 

je op de ‘professionele identiteit’ en laat je zien dat 

je alle competenties hebt behaald. In de laatste twee 

semesters maak je steeds meer eigen keuzes.

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 en techniek);

• beeldende vakken (tekenen en 

handvaardigheid);

• expressievakken (muziek en drama);

• bewegingsonderwijs;

• schrijven.

Ook krijg je vakken die cultureel maatschappelijk 

georiënteerd zijn zoals ZEE (Zingeving, Ethiek en 

Esthetiek) en godsdienst & levensbeschouwing.

IK VOLG MIJN 
JEUGDDROOM
Ruim vijftien jaar geleden wist ik al dat ik leraar 

wilde worden. Juist in het basisonderwijs om 

kinderen een jaar lang te kunnen volgen in hun 

ontwikkeling en waar nodig te sturen. Het kwam 

er door verschillende redenen niet van. Drie jaar 

geleden heb ik alsnog besloten mijn jeugddroom 

te gaan volgen: studeren aan de pabo. Dit kwam 

mede door de geboorte van onze zoon Mats. De 

beslissing om opnieuw te gaan studeren heb ik 

goed kunnen bespreken met mijn vrouw en zij 

staat achter mijn keuze. Het combineren van mijn 

studie, ons werk en het opvoeden van onze zoon 

vergt de nodige afspraken en planning. Mijn 

vrouw en ik werken nu beide parttime.

Ik ervaar KPZ als een warme school. Er is veel 

persoonlijke aandacht. De communicatie ervaar 

ik als prettig. Het schooljaar is net gestart en ik 

sta te trappelen om weer voor de klas te staan 

om de gedane theorie in de praktijk te brengen. 

Dit doe ik tijdens mijn stage. Iedere dag wordt 

bevestigd dat mijn keuze de juiste is geweest.

Ismaël Kaija
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STAGE
In samenwerking met onze stagescholen word je 

voorbereid op het prachtige beroep van leraar 

basisonderwijs. De leraar van de stageklas is je 

mentor en begeleidt je in de praktijk. Je ontwikkelt je 

tot een volwaardig teamlid. Vanuit de opleiding krijg 

je tijdens de stageperiodes bezoek van een docent 

van KPZ, dit is je rayondocent. De rayondocent 

begeleidt je tijdens de stage en hij beoordeelt ook 

jouw functioneren in de stage. De stagedag mag je, 

in overleg met de stageschool, zelf bepalen.

Bureau Praktijkleren zorgt voor de 

stageplaatsingen waarbij rekening wordt gehouden 

met woonplaats, waar mogelijk met denominatie en 

verdere bijzonderheden die bekend zijn. We hebben 

een vaste groep stagescholen die met KPZ 

samenwerkt.

Er zijn verschillende soorten scholen waarop je als 

student je stage kunt doen:

• Reguliere stagescholen;

• WOS (werkplekopleidingsscholen);

• OS (opleidingsscholen);

• AOS (academische opleidingsscholen).

COMPETENTIES
Je werkt in de stage aan het behalen van 

competenties. Dit gebeurt bij het organiseren van 

verschillende activiteiten in de klas en bij de 

begeleiding van individuele leerlingen en groepen 

kinderen. Ook tijdens het voorbereiden, uitvoeren en 

nabespreken van lesactiviteiten is dit aan de orde. 

Op KPZ worden activiteiten georganiseerd waarin je 

de stagelessen voorbereidt. Je geeft les in alle 

basisschoolvakken.

STAGE VIERJARIGE 
DEELTIJDOPLEIDING
In het eerste studiejaar oriënteer je je tijdens je stage 

op het beroep van leraar in twee verschillende 

groepen, waarbij de keuze van de groep vrij is voor 

jou en de stageschool. Aan het eind van het eerste 

jaar ben je in staat om een boeiende en didactisch 

verantwoorde les te ontwerpen, uit te voeren en te 

evalueren. Je loopt per semester minimaal vijftien 

dagen stage.  

In het tweede studiejaar loop je in semester 3 stage 

in de midden- of bovenbouw (groep 5 t/m 8). Je 

leert een les te ontwerpen waarbij de instructie 

aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de groep. Je 

loopt dit semester minimaal vijftien dagen stage.
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Stage

In semester 4 loop je stage in de onderbouw (groep 

1/2). In deze stage ga je thematisch lesgeven aan 

een groep kinderen waarbij je in staat moet zijn 

uiteindelijk hele dagdelen zelfstandig aan het werk 

te zijn. Je leert ontwikkelingsgerichte 

onderwijsactiviteiten te ontwerpen en uit te 

voeren. je loopt minimaal vijftien dagen stage.  

In het derde studiejaar start je met een stage in 

groep 3 of 4. Tijdens deze stage staat het omgaan 

met verschillen centraal (adaptief onderwijs). Je 

moet leren en laten zien dat alle kinderen in de klas 

een goed lesaanbod van je krijgen en dat je dus 

tegemoet komt aan de diverse onderwijsbehoeften 

van de kinderen. In semester 6 kun je zelf kiezen in 

welke groep je stage wilt lopen. Ook kun je ervoor 

kiezen om je stage in het speciaal onderwijs te doen. 

Je laat in dit semester zien dat je in verschillende 

contexten kunt lesgeven.

Je loopt in semester 5 minimaal twintig dagen stage 

en in semester 6 vijftien tot twintig dagen. De 

stagedag mag je, in overleg met de stageschool, zelf 

bepalen.

AFSTUDEERSTAGE
In het vierde studiejaar loop je de WPO-stage. Dit 

betekent WerkPlekOpleiding. Dit houdt in dat je 

minimaal één dag in de week een eigen, vaste 

stagegroep hebt, passend bij de gekozen 

specialisatie jonge of oudere kind. In totaal gaat het 

om minimaal 40 dagen. In overleg met je 

stageschool stel je de stagedag vast. Plaatsing 

gebeurt via een WPO-procedure op één van de 

WPO-scholen van KPZ.

Je hebt tijdens de afstudeerstage geen mentor meer 

in de klas, maar krijgt begeleiding op afstand. Je laat 

dit laatste studiejaar zien dat je je professionele 

identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de 

praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt 

verzamelen en interpreteren op basis van artikelen 

uit de vakliteratuur.
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STAGE VERKORT TRAJECT
In het eerste half jaar van je opleiding loop je stage 

in een midden- of bovenbouw groep (groep 5 t/m 

8). Je leert een les te ontwerpen waarbij de 

instructie aansluit bij de (onderwijs)behoefte van de 

groep. Je loopt dit semester minimaal twintig dagen 

stage.

In het tweede half jaar loop je stage in de 

onderbouw (groep 1/2). Tijdens deze stage ga je 

thematisch lesgeven aan een groep kinderen waarbij 

je in staat moet zijn uiteindelijk hele dagdelen 

zelfstandig aan het werk te zijn. Je leert 

ontwikkelingsgerichte onderwijsactiviteiten te 

ontwerpen en uit te voeren. Ook in dit semester loop 

je weer minimaal twintig dagen stage.

In het tweede studiejaar start je met een stage in 

groep 3 of 4. Tijdens deze stage staat het omgaan 

met verschillen centraal (adaptief onderwijs). Je 

moet leren en laten zien dat alle kinderen in de klas 

een goed lesaanbod van je krijgen en dat je dus 

tegemoet komt aan de diverse onderwijsbehoeften 

van de kinderen. Je loopt in dit semester minimaal 

24 dagen stage. Als je al een onderwijsbevoegdheid 

hebt, gaat het om minimaal achttien dagen stage.

AFSTUDEERSTAGE VERKORT TRAJECT
In het laatste half jaar van je opleiding loop je de 

WPO-stage. Dit betekent WerkPlekOpleiding. 

Tijdens de WPO-stage heb je minimaal één dag in de 

week een eigen, vaste stagegroep. De keuze van de 

groep wordt aangegeven in de vacature van de 

school. In totaal gaat het om minimaal 25 dagen. In 

overleg met je stageschool stel je de stagedag vast.

Je hebt tijdens de afstudeerstage geen mentor meer 

in de klas, maar je krijgt begeleiding op afstand.

Je laat dit laatste jaar zien dat je je professionele 

identiteit kunt verwoorden en kunt toepassen in de 

praktijk en dat je onderzoeksgegevens kunt 

verzamelen en interpreteren op basis van artikelen 

uit de vakliteratuur. Plaatsing gebeurt via een 

WPO-procedure op één van de WPO-scholen van 

KPZ.
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STUDIEKOSTEN
Als je als deeltijdstudent een pabo-opleiding in het 

hoger onderwijs volgt, kun je in aanmerking komen 

voor een tegemoetkoming leraren. Dit bestaat uit 

een tegemoetkoming in het collegegeld en een 

tegemoetkoming in de schoolkosten.

In de collegegeldwijzer op www.kpz.nl vind je 

informatie over het instellingscollegegeld.

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; deze bedragen ongeveer € 850,-. Deze 

boeken gebruik je tijdens de gehele opleiding.

ORIËNTEER JE OP JE STUDIE
Je bent welkom op één van onze open avonden. We 

werken met een vast programma, waardoor je veel 

informatie krijgt en er veel gelegenheid is om vragen 

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

programma en een aanmeldformulier.

Kom een avond meelopen. Je volgt twee lesuren en 

je hebt de gelegenheid veel vragen te stellen aan 

studenten en docenten. Meld je aan voor een 

meeloopavond op www.kpz.nl.

Als je nog niet zeker weet of het beroep leraar 

basisonderwijs wat voor je is, kun je het beste een 

kijkje nemen op een basisschool. Het is verstandig 

om van tevoren veel vragen te bedenken.

AANMELDEN
Tussen 1 oktober en 31 augustus kun je je aanmelden 

voor de deeltijdopleiding via Studielink. Wanneer wij 

jouw inschrijfverzoek via Studielink hebben 

ontvangen, sturen we je per e-mail informatie met 

betrekking tot het verloop van de inschrijving. Je 

ontvangt een e-mail met inloggegevens voor KPZ 

portal, onze intranetpagina met informatie over de 

start van de opleiding. Je wordt ingeschreven als je 

aan alle toelatingseisen hebt voldaan.
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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 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.

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


