
MOGELIJKHEDEN VOOR:
HERINTREDERS, VERSNELD VOOR DE 
KLAS EN PEDAGOGISCH PROFESSIONALS



WERKEN IN HET
ONDERWIJS
Overweeg je om in het onderwijs te gaan werken en ben je op zoek 
naar welke opleiding voor jou passend is? KPZ biedt verschillende 
mogelijkheden om je bachelordiploma leraar basisonderwijs én je 
bevoegdheid te halen. De duur van de opleidingen is afhankelijk van je 
vooropleiding. Zie ook het schema op de achterzijde van deze 
flyer. Uitgebreide informatie over de opleidingen vind je op kpz.nl of 
scan de QR codes. Op kpz.nl kun je je ook aanmelden voor een 
meeloopdag en de open dagen.

We willen leraren kwalitatief en duurzaam opleiden. KPZ biedt daarom 
geen zij-instroomtraject waarbij je binnen vijf weken voor de klas kan 
komen te staan en je weliswaar je bevoegdheid haalt, maar geen 
bachelordiploma. Dit met als belangrijkste reden dat we in de praktijk 
zien dat een goede basisopleiding erg belangrijk is, alvorens iemand de 
volledige verantwoordelijkheid heeft voor een klas.

Graag persoonlijk advies? Kijk per programma met wie je rechtstreeks 
contact kunt opnemen.

WERKEN IN HET ONDERWIJS ALS 
PEDAGOGISCH EDUCATIEF PROFESSIONAL
Heb je niet (direct) de ambitie om als leraar voor de klas te staan, maar 
wil je wel graag op hbo-niveau in het onderwijs werken, bijvoorbeeld als 
leraarondersteuner, en heb je minimaal een mbo niveau 4 vooropleiding? 
Dan is de ad Pedagogisch Professional Kind en Educatie (PPKE) wellicht 
iets voor jou.
De ad-opleiding PPKE richt zich op functies en taken in kinderopvang, 
onderwijs, welzijn en jeugdhulp voor de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar. Je 
leert in deze opleiding een sterke(re) pedagoog te worden, als verbinder 
te fungeren tussen verschillende professionals, alert te zijn op 
mogelijkheden die zich voordoen rondom de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren en initiatieven te nemen die hun ontwikkeling bevorderen.

WERKEN IN HET ONDERWIJS ALS 
LERAAR BASISONDERWIJS
Heb je minimaal havo of een mbo-4 opleiding afgerond, dan kun je je 
bevoegdheid halen in vier jaar. Je kunt kiezen voor de voltijd- of 
deeltijdopleiding. Heb je een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je 
kiezen voor de verkorte deeltijdopleiding. Gemiddeld hebben studenten 
na 2,5 - 3 jaar hun diploma behaald.



VERSNELD VOOR DE KLAS
Volg je de verkorte deeltijdopleiding op KPZ en voldoe je aan een aantal 
voorwaarden (mijlpalen), dan kun je aangesteld worden (met een daarbij 
passende salariëring) als leraar basisonderwijs door een bestuur voor 
primair onderwijs.

MIJLPALEN
Je hebt:
• bewezen ‘beroepstakenbekwaam’ te zijn, door de bijbehorende      
   opleidingsonderdelen, tenminste 75 credits van het programma,
   waaronder volledige afronding van het eerste jaar (60 credits) en
   15 credits van semester 3 met succes te hebben afgerond;
• de Wiscat (rekenvaardigheid) en toets Taalverzorging (taalvaardigheid)
   met succes afgerond;
• de bijbehorende stage(s) met succes afgerond.
 
OVEREENKOMST
Heb je de mijlpalen behaald, dan kun je in dienst treden bij een 
schoolbestuur en sluit je met het schoolbestuur én de lerarenopleiding 
een scholings- en begeleidingsovereenkomst (tripartite-overeenkomst). 
Je kan vervolgens voor maximaal twee jaar als leraar worden aangesteld 
en moet in die tijd dan ook de opleiding afronden – dit mogelijk in 
aangepaste vorm, als vastgelegd in de scholings- en begeleidings- 
overeenkomst. Besturen kunnen voor deze studenten géén beroep doen 
op de subsidie zij-instroom volgens de regeling subsidie zij-instroom. 
Studenten die het traject 'versneld voor de klas' volgen, blijven nog 
steeds formeel de status houden van student. Dit betekent dat je bij het 
behalen van je bacheloropleiding de bachelor-graad ontvangt.

HERINTREDERSPROGRAMMA
Wanneer je ooit je bachelor leraar basisonderwijs hebt behaald, ben je 
bevoegd om les te geven in het basisonderwijs. Maar wanneer je een tijd 
niet in het onderwijs hebt gewerkt, is het fijn wanneer je met een kort 
traject je actuele kennis kunt opfrissen. Zo voel je je weer voldoende 
toegerust om voor de klas te staan.

Het programma bestaat uit intervisiebijeenkomsten en enkele 
vakinhoudelijke bijeenkomsten op het gebied van onder meer taal, 
rekenen, pedagogiek. Samen met jou en je (toekomstig) werkgever geven 
we het programma nader vorm. Jouw (toekomstig) werkgever kan 
hiervoor een subsidie aanvragen.



OPEN DAG
11 MAART 2020
27 MEI 2020
Meld je aan
op kpz.nl

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


