
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is per 1 november a.s. op zoek naar een hogeschooldocent Rekenen & Wiskunde die 
ons docententeam komt versterken om studenten op te leiden voor beroepen in de sector Kind & Educatie. Je gaat 
aan de slag in de bachelor Leraar basisonderwijs, zowel in de voltijd als deeltijd.

Hogeschooldocent
rekenen & wiskunde

PER 1 NOVEMBER 2019  |  0,6 FTE
KATHOLIEKE PABO ZWOLLE

GEZOCHT:
CREATIEVE EN FLEXIBELE TEAMSPELER MET 
HART VOOR GOED REKENONDERWIJS!



Werken bij KPZ betekent werken bij een persoonlijke hogeschool. We willen een leef-en werkgemeenschap 
zijn, waarin iedereen zich thuis voelt. De persoonlijke sfeer vind je terug in gezamenlijke ontmoetingsdagen en 
vieringen met studenten en medewerkers. We vinden het belangrijk dat je als medewerker een bijdrage levert 
aan het ‘samen leren, samen werken, samen vieren’ als uitdrukking van de katholieke identiteit van KPZ en je 
weet te verbinden met de kernwaarden van KPZ. Voor het handelen van KPZ als organisatie en het 
professionele gedrag van haar medewerkers, zijn de volgende vier kernwaarden bepalend: persoonlijk, 
uitzonderlijk, ontwikkelend, verbindend.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
038-4217425
www.kpz.nl

Vacature 
HOGESCHOOLDOCENT
REKENEN & WISKUNDE

Welke werkzaamheden ga je als 
hogeschooldocent uitvoeren?
· samen met collega’s vormgeven aan- en
  verzorgen van diverse modules Rekenen &
  Wiskunde in de voltijd- en deeltijd opleiding
  van de pabo;
· bijdragen aan het ontwikkelen van een
  positieve wiskundige attitude bij studenten en
  enthousiasme voor Rekenen & Wiskunde;
· ontwerpen en uitvoeren van differentiatie-
  activiteiten binnen de modules Rekenen &
  Wiskunde op de pabo;
· het begeleiden van studenten die moeite
  hebben met Rekenen & Wiskunde;
· het (vakdidactisch) begeleiden van studenten,
  zowel in de opleiding als in de stage.

Welke kennis en ervaring is hiervoor nodig?
· academisch werk- en denkniveau (een
  eerstegraads bevoegdheid);
· uitgesproken visie op eigentijds reken- en
  wiskundeonderwijs;
· ruime en aantoonbare kennis op gebied van
  Rekenen & Wiskunde (Wiskunde bachelor
  niveau of vergelijkbaar);
· affiniteit met het primair onderwijs;
· ervaring met het (adaptief) lesgeven in het
  rekenonderwijs.

Het verhaal van KPZ
KPZ is een zelfstandige kleinschalige 
hogeschool met regionale impact, landelijke 
aandacht en een hoogwaardig (internationaal) 
netwerk. Wij dragen bij aan de ontwikkeling, 
innovatie en systeemverandering in het domein 
Kind & Educatie (voor kinderen en jongeren 
van 0–18 jaar) door het verzorgen van 

opleidingen, professionalisering en praktijkgericht 
onderzoek. We hebben ruim 650 bachelor-, 150 ad- en 50 
masterstudenten. Jaarlijks verzorgen wij diverse vormen van 
professionalisering voor ruim 1300 leraren en schoolleiders.
Studenten en cursisten waarderen KPZ al jaren als één van 
de beste opleidingen van Nederland.

KPZ heeft een erkend Cambridge Assessment English 
Exams Centre en biedt hiermee studenten en professionals 
in het onderwijs regio Overijssel de mogelijkheid om een 
erkend diploma te halen.

Wat biedt KPZ jou?
KPZ valt onder de cao hbo. Deze sector kent uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, met o.a. een vaste eindejaarsuitkering 
en goede decentrale arbeidsvoorwaarden (o.a. middelen 
voor eigen professionalisering, kinderopvang). De invulling is 
in eerste instantie tijdelijk voor 0,6 fte (drie dagen) van 
1 november 2019 tot 1 september 2020 met zicht op een 
vaste aanstelling. Salariëring is conform schaal 11 cao hbo.

Informatie inwinnen?
Inhoudelijke vragen over de functie kun je inwinnen bij:
· Lobke Mosterd (opleidingsmanager) of
· Randy Bosch en Jeffrey van Welsen (teamleiders).
Vragen over de procedure kun je stellen aan Nynke van der 
Sluis (HRM). Zij zijn bereikbaar op 038-4217425 of via 
vacature@kpz.nl.

Hoe kun je reageren?
Je wordt nadrukkelijk gevraagd in te gaan op de 
werkzaamheden, vereiste kennis en ervaring.
Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je t/m 13 
september per mail richten aan Nynke van der Sluis (HRM) 
via vacature@kpz.nl.
Gesprekken met kandidaten worden op donderdagochtend 
19 september gevoerd.
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