
Samen met docenten uit het werkveld heeft KPZ modules ontwikkeld om professionals verder te professionaliseren 
en te begeleiden, zodat zij kennis en vaardigheden ontwikkelen om duurzame oplossingen te vinden voor de 
dagelijkse onderwijspraktijk.

Op 13 november 2019 start de module Onderzoekend en Ontwerpend leren van de post-hbo-opleiding De Nieuwe 
Leraar. Voor het volgen en afronden van een module krijgen deelnemers een certificaat.

ONDERZOEKEND EN 
ONTWERPEND LEREN

VIER BIJEENKOMSTEN
START: 13 NOVEMBER 2019

KEUZEMODULE
VAN DE POST-HBO-OPLEIDING 
DE NIEUWE LERAAR



Deze module maakt deel uit van de post-hbo-opleiding De Nieuwe Leraar. Doordat er geen lineaire opbouw zit in 
deze opleiding is het mogelijk om flexibel om te gaan met het volgen van modules.
Je kiest de module die past bij jouw eigen leervragen of de schoolontwikkeling. Wil je opgaan voor het 
geregistreerde post-hbo-diploma, dan dien je minimaal vijf modules uit het geregistreerde aanbod gevolgd en 
afgerond te hebben.

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

MODULE
ONDERZOEKEND EN 
ONTWERPEND LEREN

INHOUD
Kinderen leren door te doen en ontwikkelen 
een groei-mindset. Een Onderwijs Anders 
leeromgeving motiveert en daagt uit tot leren. 
Leraren moeten een omgeving kunnen 
inrichten die leerlingen ondersteunt bij het 
eigen leren en het ontwikkelen van 
vaardigheden en talenten. In deze module leer 
je hoe je dit kunt bereiken met activerende 
didactiek, betekenisvolle- en levensechte 
leeromgevingen waaraan thematische of 
projectmatige leerinhouden gekoppeld 
worden. Ook leer je hoe het inzetten van een 
onderzoeks- of ontwerpcyclus hierbij ingezet 
kan worden als middel voor innovatie.

In een Onderwijs Anders setting is het 
daarnaast belangrijk dat de school zich meer 
verbindt met de buitenwereld, zodat meer 
betekenisvolle en levensechte verbindingen 
worden gelegd. Je leert hoe je de rijkdom in de 
eigen omgeving van de school kunt inzetten en 
welke mogelijkheden de omgeving biedt.

MEER MODULES 
VOLGEN?
De module Didactische vaardigheden in 
Onderwijs Anders start op 22 januari 2020.
De module Gepersonaliseerd leren start op
5 februari 2020.

PRAKTISCHE 
INFORMATIE
Niveau Post-hbo
Studiebelasting Vier bijeenkomsten van 3,5 uur = 65 SBU
Locatie Katholieke Pabo Zwolle
Data 13 november 2019

27 november 2019
11 december 2019
8 januari 2020

Tijd 14.30-18.00 uur
Docent Maaike Verschuren
Kosten € 560,- per module

exclusief studiemateriaal

INSCHRIJVEN
De module is individueel, als (deel)team of incompany te 
volgen. Op www.kpz.nl/studeren/de-nieuwe-leraar/ kun je je 
individueel inschrijven.
Wil je de module volgen met meerdere collega's, neem dan 
contact op met KPZ via centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.

OPEN AVOND
WOENSDAG 30 OKTOBER 2019
18.30-20.00 uur
Wil je meer weten over deze module of andere 
professionaliseringsmogelijkheden op KPZ? Je bent van 
harte welkom op de open avond op woensdag 30 oktober.
Tijdens de open avond kun je in gesprek met docenten, zijn
er voorlichtingen over diverse opleidingen en kun je in
gesprek met een studiecoach.
AANMELDEN
Bekijk het programma en meld je aan op
www.kpz.nl/activiteiten


