
 NIEUW

KPZ ziet dat het werkveld behoefte heeft aan flexibele en korte impulsen wat betreft professionalisering in 
(vak)specialisaties en didactiek. In plaats van een complete opleiding kan een deelnemer ook losse modules naar 
eigen keuze volgen.

In januari starten wederom een aantal zeer populaire opleidingen. Bekijk de mogelijkheden om je deskundigheid te 
vergroten. Je bent welkom!

                  Modules van 
  post-hbo-opleidingen

PROFESSIONALISERINGSAANBOD
VANAF JANUARI 2019

MODULES EN OPLEIDINGEN



Modules post-hbo-opleiding
Specialist onderwijsbehoefte & gedrag

Je krijgt kennis aangereikt over onderwijs- 
behoeften en gedrag, gaat op onderzoek uit en 
leert hoe jij jouw onderwijs zo kunt vormgeven 
dat dit aansluit op alle kinderen. Je wordt je 
bewust van welke competenties je verder moet 
ontwikkelen en hoe je deze in de praktijk 
brengt. Doordat je je eigen leervragen 
formuleert, kun je het geleerde direct in de 
praktijk brengen. Bovendien leer je in leerteams 
met en van anderen.

Module 5: Motorische en lichamelijke 
stoornissen
6 februari 2019
13 februari 2019
6 maart 2019
3 april 2019

Module 6: (Veilige) School
10 april 2019
8 mei 2019
22 mei 2019
19 juni 2019

Module 7: Coaching van het team
17 april 2019
15 mei 2019
29 mei 2019
26 juni 2019

De kosten per module (65 SBU) bedragen
€ 530,- exclusief studiemateriaal.
De bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagmiddag van 14.30 – 18.00 uur op 
KPZ.

Klik HIER voor meer informatie.

Modules post-hbo-opleiding
De Nieuwe Leraar

Je leert 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.

Module 3: Gepersonaliseerd leren
6 februari 2019
6 maart 2019
20 maart 2019
10 april 2019

Module 4: Rijke leergroepen
8 mei 2019
22 mei 2019
5 juni 2019
26 juni 2019

De kosten per module (65 SBU) bedragen € 530,- exclusief 
studiemateriaal.
De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 
14.30 – 18.00 uur op KPZ. De opleiding is individueel, als 
(deel)team of in company te volgen

Klik HIER voor meer informatie.
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Herregistratiemodule 
Regie & Strategie

Met de leergang Herregistratie Regie en 
Strategie maak je een verdieping. Je wordt 
uitgenodigd strategisch na te denken over de 
inrichting en organisatie van je onderwijs. 
Daarbij leer je onderbouwde keuzes te maken 
over HR-beleid en je bedrijfsvoering.

De leergangen zijn bedoeld voor directeuren 
die werkzaam zijn in het werkveld van Kind en 
Educatie (0 – 14 jaar). Directeuren 
basisonderwijs, leidinggevenden van een 
Kindcentrum, leidinggevenden bij Jeugdzorg 
en teamleiders uit de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs zijn allen welkom.

Het programma richt zich met name op 
leidinggevenden die een organisatie leiden in 
een ‘turbulent‘ onderwijslandschap en die de 
gelegenheid worden gesteld samen te werken 
met hun bestuur/bestuurder.

De opleiding start in januari 2019 (nog enkele 
plaatsen beschikbaar).
8 januari 2019
5 februari 2019
5 maart 2019
2 april 2019
16 april 2019

Een leergang van vijf bijeenkomsten kost
€ 1805,-. Kosten voor literatuur en arrangement 
zijn hierbij niet inbegrepen.

De bijeenkomsten vinden plaats van 9.00 – 
16.30 uur op KPZ. Het certificaat levert je vier 
EC’s op. Op basis hiervan kun je je 
herregistreren bij Schoolleidersregister PO.

Klik HIER voor meer informatie.

Expertmodules
Rekencoördinator

De expertmodules zijn bedoeld voor opgeleide 
rekencoördinatoren. Het verdient aanbeveling een 
post-hbo-opleiding tot rekencoördinator te hebben gevolgd. 
Als er sprake is van elders verworven competenties, of als je 
werkzaam bent als rekencoördinator en geen opleiding hebt 
gedaan, ben je in overleg toelaatbaar.

Expertmodule 2: Kijken naar Kinderen
8 januari 2019
29 januari 2019
5 maart 2019
26 maart 2019

Expertmodule 3: Onderzoekend leren en Creatief denken
9 april 2019
7 mei 2019
28 mei 2019
18 juni 2019

De kosten bedragen € 499,- per module en € 30,- voor de 
maaltijden (vier keer € 7,50).
De bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 – 19.30 uur op 
KPZ.

Klik HIER voor meer informatie.
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Het volledige professionaliseringsaanbod van KPZ vind je op WWW.KPZ.NL.
Voor vragen kun je contact opnemen met centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620

POST-HBO-OPLEIDINGEN

AANBOD VANAF JANUARI 2019

Specialist Jonge kind
Het kind in de peuter- en kleuterfase 
ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. 
Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. 
In het spel komen alle ontwikkelingslijnen 
samen.
Er worden geen vakken gegeven, maar 
pedagogisch medewerkers/ leraren hebben de 
ontwikkelingslijnen van alle 
ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, 
zodat zij een rijke leeromgeving kunnen 
creëren. Vaardigheden, zoals bijvoorbeeld 
werken in kleine kringen en uitlokken van 
interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de 
opleiding worden deze vaardigheden 
planmatig en in relatie met de praktijk 
uitgewerkt.

Klik HIER voor meer informatie.

Digicoach
De integratie van ICT & Media in het onderwijs 
vindt altijd plaats in een specifieke context: de 
ene situatie is de andere niet. Dat geldt voor de 
onderwijscontext en dat geldt ook voor het 
onderzoek naar de integratie van ICT & Media 
in het onderwijs. Onderwijs verschuift steeds 
meer van klassikaal lesgeven naar leren op 
maat, want geen leerling is het zelfde. ICT & 
Media speelt hierbij een belangrijke rol.

Na afronding van de opleiding ben je in staat 
ICT & Media innovaties te implementeren en 
om je collega’s te inspireren en te motiveren 
met betrekking tot de inzet van ICT & Media 
binnen het onderwijs. Ook ben je in staat om ze 
op een praktische manier (coaching on the job) 
hierbij te helpen.

Klik HIER voor meer informatie.

Rekencoördinator (tweede groep)
Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? 
Wat moet onze school met dyscalculie? Hoe gaan we om 
met ‘Passende Perspectieven’? Wat hebben de 
referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we 
sterke rekenaars uit? Als rekencoördinator kun je antwoord 
geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van de school. Iedere school verdient 
een goed opgeleide rekencoördinator.

Klik HIER voor meer informatie.

Novo, procesbegeleider (tweede groep)
Onderwijsorganisaties zijn zich er vaak wel van bewust dat 
zij het proces van ontwikkeling tot lerende organisatie mede 
van binnenuit op gang moeten brengen. Zij maken deel uit 
van een dynamische context en zoeken naar balans om de 
maatschappelijke opdracht en de eigen specifieke doelen te 
realiseren in een voortdurend veranderende wereld. Dit 
betekent dat het onderwijsaanbod voortdurend in beweging 
en ontwikkeling is evenals de leeromgeving en de wijze van 
lesgeven van docenten. Aandacht voor het omgaan met en 
anticiperen op de veranderende omgeving is daarom 
dringend gewenst.

De NOVO-opleiding is voor interne adviseurs/ 
procesconsultants en is gericht op opbrengstgericht en 
duurzaam innoveren. De NOVO-opleiding richt zich primair 
op leidinggevenden, projectleiders en consultants die binnen 
educatieve organisaties werken of deze organisaties vanuit 
een externe positie adviseren.

NOVO staat voor: ‘Nederlands Opleiding Voor 
Organisatieontwikkeling’ en richt zich op het onderwijs en 
bedrijfsleven.

Klik HIER voor meer informatie.
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