
PROGRAMMABOEKJE

30 OKTOBER 2019

OPEN AVOND



Welkom op KPZ
Vandaag kun je ervaren hoe het is om op KPZ te studeren. De 
open avond begint in de aula. Tijdens de koffie (of thee) kun je in 
gesprek met studenten en medewerkers. Daarna kies je de route die bij 
jou past. Voor vragen over bijvoorbeeld de aanmeldprocedure of 
studeren met een beperking kun je terecht bij de desk van de 
Studentenadministratie.

KIES EEN ROUTE
De open avond is van 18.00 tot 21.30 uur. Let op: we werken met een vast 
programma met verschillende starttijden. Zie de timetable op de 
achterzijde. Je krijgt een uitgebreide voorlichting over de opleiding van 
jouw keuze. Studenten leiden je rond in de school en vertellen hun 
ervaringen. Tijdens Meet the teacher krijg je een indruk van lessen en kun 
je vragen stellen aan docenten.

STARTTIJDEN
PABO VOLTIJD
18.00 uur, 18.30 uur, 19.00 en 19.45 uur

PABO DEELTIJD VERKORT TRAJECT
18.00 en 19.00 uur

PABO DEELTIJD VIERJARIG
18.00 en 19.00 uur

AD PEDAGOGISCH PROFESSIONAL
KIND EN EDUCATIE (PPKE)
18.00 en 19.00 uur

TIPS
- Op goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je informatie over de
  toelatingstoetsen.
- Op www.kpz.nl/toelatingstoetsen vind je informatie over korte
  cursussen op KPZ om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen.
- Meld je aan voor een meeloopdag via www.kpz.nl.



AARDRIJKSKUNDE
19.30 uur in lokaal 1.03
Wat is aardrijkskunde en wat doen wij op KPZ tijdens de lessen aardrijkskunde? En waarom 
leren we topografie? Annemarie geeft hier antwoord op.

BUITENLANDSE STAGE
19.30 en 20.30 uur in lokaal 1.62
Iris en Iris, (oud-)studenten van de pabo, vertellen je over hun stage op Malta.

REKENEN
20.00 en 20.30 uur in lokaal 1.61
Mariëlle geeft een korte introductie op wat we doen aan rekenen op de pabo. Zowel eigen 
vaardigheid als didactiek.

PEDAGOGISCH PROFESSIONAL 
KIND EN EDUCATIE

PEDAGOGIEK EN ONDERWIJSKUNDE
19.30 en 20.00 uur in lokaal 0.61
Grethe geeft uitleg over wat de vakken pedagogiek en onderwijskunde 
inhouden op de pabo.

DRAMA
20.00 en 20.30 uur in lokaal 0.04
Wat houdt het vak drama in op de pabo? Hanneke laat het je ervaren tijdens een 
interactieve les!

TOELATINGSTOETSEN
20.30 uur in lokaal 1.03
Moet jij één of meer toelatingstoetsen maken? Annemarie laat zien welke hulp je kunt 
krijgen ter voorbereiding op de toetsen.

MEET THE TEACHERS VAN PPKE
19.30 en 20.30 uur in lokaal 0.33
Benieuwd hoe een studiejaar er uit ziet, wat je moet doen in de praktijk en welke 
mogelijkheden je zelf kunt creëren, hoe je wordt begeleid en welke opdrachten je krijgt? 
Tijdens meet the teachers krijg je alle informatie.
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KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038 4217425
info@kpz.nl


