
 NIEUW

Als rekencoördinator wil je je blijven ontwikkelen en dat doe je het liefst met andere rekencoördinatoren. 
Afgestudeerde rekencoördinatoren hebben dan ook aangegeven meer expertise te willen opdoen op bepaalde 
thema's naar keuze door middel van het volgen van expertmodules. Op deze wijze word je een Rekencoördinator+. 
Een expertmodule waarbinnen geleerd kan worden met en van elkaar, zonder vooropgestelde eindtermen. Je 
formuleert eigen succescriteria en je ontwikkelt je op basis van een leervraag (persoonlijke ontwikkeling/ 
schoolontwikkeling) binnen het thema.
 
KPZ heeft geluisterd naar de rekencoördinatoren en biedt op basis van een behoeftepeiling zes expertmodules aan 
waarbij deelnemers op basis van hun leervragen de inhoud kunnen bepalen.

Expertmodules
VOOR REKENCOÖRDINATOREN (RC+)

WORD EEN RC+ 



Alle expertmodules zijn vraaggestuurd. Je geeft voor aanvang van de module aan wat je wil leren. Het kan gaan 
om een persoonlijke professionaliseringsbehoefte, maar ook om een schoolontwikkelvraag (kennis en 
vaardigheden). Je formuleert eigen leerdoelen en succescriteria en legt hier aan het eind van de module 
verantwoording over af. De docent, Belinda Terlouw, stemt haar aanbod hierop af en monitort de ontwikkeling.
Zij geeft van begin tot eind feedback.

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

EXPERTMODULES

TOELATINGSEISEN
De expertmodules zijn bedoeld voor opgeleide 
rekencoördinatoren. Het verdient aanbeveling 
een post-hbo-opleiding 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.

EXPERTMODULES
 - Denken in doelen in de rekenles
 - Kijken naar Kinderen in de rekenles
 - Onderzoekend leren en Creatief denken in 
   de rekenles
 - Sterke Rekenaars
 - Zwakke Rekenaars
 - Taal in de rekenles
 

STUDIEBELASTING
Studiebelasting per expertmodule: 30 uur
 - Contacttijd: 12 uur (4 x 3 uur)
 - Voorbereidingstijd: 12 uur (4 x 3 uur)
 - Verslaglegging: 6 uur

INVESTERING VERTAALD NAAR BEKWAAMHEIDSEISEN 
VASTGELEGD IN REGISTERLERAAR
Per module: vakinhoudelijk 12 uur, vakdidactisch 12 uur, 
overig: 6 uur.
 
MEER INFORMATIE & PLANNING
Kijk op www.kpz.nl/ studeren/expertmodules-
rekencoordinatoren-rc voor de planning, de kosten en de 
inhoud van de bijeenkomsten. Je vindt informatie over wat 
er in grote lijnen aan bod kan komen. De accenten bepaal
je zelf.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het 
Centrum voor Ontwikkeling via 038 4257620 of 
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.
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