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KIES VOOR 
PROFESSIONALISERING 
OP KPZ 
KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook 
vorm aan de toekomst. Het door KPZ geïnitieerde 
Vierslagleren kent inmiddels landelijke navolging en 
wordt geroemd als beste sociale innovatie in de regio. 
Door veranderende vragen en behoeften vanuit de 
beroepspraktijk is KPZ voortdurend in ontwikkeling. 
Met een breed aanbod aan post-hbo-opleidingen, 
leiderschapsopleidingen, masters, programma’s voor 
teamontwikkeling en maatwerkprogramma’s stimuleert 
KPZ in samenwerking met het werkveld een leven 
lang leren voor leraren en andere professionals in het 
domein Kind & Educatie. Voor jonge professionals is een 
specifiek programma samengesteld. Zie hiervoor de 
folder Young professionals of kijk op kpz.nl. 

Op KPZ kies je voor professionalisering met 
persoonlijke aandacht!

TEAMONTWIKKELING & 
TEAMBEURS
Vanaf 2017/2018 wordt de Teambeurs primair 
onderwijs en de Schoolleiderstegemoetkoming 
geïntroduceerd om een extra impuls te geven aan 
de ontwikkeling van de diversiteit in een team en het 
stimuleren van het aantal master opgeleide leraren en 
schoolleiders tot 2020.



LANDELIJKE 
REGELING TEAMBEURS 
EN SCHOOLLEIDERS-
TEGEMOETKOMING

Doelstellingen van de Teambeurs primair onderwijs 
zijn volgens de PO-raad en het Ministerie van OCW:
1. stimuleren dat de kennis en competenties van 
masteropgeleide leraren meer en duurzamer ingezet worden 
ten behoeve van schoolontwikkeling. Hiertoe dient de 
verbinding tussen de betrokkenen (masteropgeleide leraren, 
betrokken teams, schoolleiders en bestuurders) te worden 
versterkt. Concreet betekent dit dat voorafgaand aan het 
opleidingstraject goede en heldere afspraken worden gemaakt 
over de inzet en rollen van de betrokkenen gedurende het 
opleidingstraject en de borging voor de periode na afloop 
van de opleiding;
2.  de leraar in teamverband laten leren zodat hij niet in een 
geïsoleerde positie komt tijdens en na de opleiding en zich 
sterker voelt om zijn nieuwe kennis in te zetten. Daarnaast is 
het doel dat de overige teamleden die geen master volgen meer 
betrokken worden in het leerproces en de schoolontwikkeling;
3.  besturen stimuleren om in gesprek te gaan met de 
lerarenopleiding over de mogelijkheden om de master aan te 
passen op de schoolontwikkelingsvraag indien het huidige 
programma daar onvoldoende op aansluit. 

SAMENSTELLING VAN DE 
SUBSIDIEREGELING TEAMBEURS 
De Teambeurs bestaat uit faciliteiten voor leraren die de 
masteropleiding volgen, faciliteiten voor het begeleiden en 
coachen van het gehele team en faciliteiten in uren voor het 
team om het proces voort te zetten en te borgen. 
Lees meer over de subsidieregeling op: www.dus-i.nl/subsidies

De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs bestaat uit twee 
onderdelen waarvoor separaat subsidie kan worden ontvangen: 
• subsidie voor het volgen van een masteropleiding in   
 teamverband en kennisinbedding;
• subsidie voor het samen met een opleidingsinstituut   
 ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is  
 op teams van leraren en teamontwikkeling. Deze subsidie  
 wordt aangevraagd door het bevoegd gezag. 

SUBSIDIE VOOR HET VOLGEN VAN EEN 
MASTEROPLEIDING IN TEAMVERBAND 
EN KENNISINBEDDING
Gezamenlijk kunnen een team van leraren, schoolleider(s) en 
bestuur een subsidieaanvraag doen waarmee leraren tegelijk 
een masteropleiding volgen. De subsidie wordt verstrekt als 
tegemoetkoming in de studiekosten en voor vervanging van 



de leraren (minimaal twee) die een masteropleiding volgen. Het is 
de bedoeling dat de leraren na de masteropleiding het geleerde in 
de school in praktijk brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen 
de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd om hieraan 
te werken. Ook biedt deze regeling middelen om leraren die de 
masteropleiding niet volgen te betrekken, bijvoorbeeld door 
het inhuren van een coach of door hen ook masterclasses uit de 
gevolgde masteropleiding aan te bieden. 

Naast de twee verplichte onderdelen is het mogelijk een aanvraag 
te doen voor twee aanvullende componenten, namelijk:
• coaching en begeleiding om te ondersteunen in het  
 vernieuwingsproces of het volgen van een module   
 door  het team/een opleidingsonderdeel verzorgd door 
 de lerarenopleiding voor het hele team. Aan dit onderdeel  
 van deze component wordt een maximumbedrag per   
 participerende school verbonden;
• een (niet verplichte) component voor afstemming met 
 het opleidingsinstituut om de opleiding(en) beter   
 aan te laten sluiten op de behoefte van de school/het bestuur.  
 Aan deze component wordt een maximumbedrag per   
 aanvraag van een bestuur verbonden.   

TEAMNIVEAU, BOVENSCHOOLS 
OF INTERBESTUURLIJK 
Zowel voor schoolteams als voor bovenschoolse teams 
(eventueel in samenwerking met andere besturen) kan 
een Teambeurs worden aangevraagd. Bij bovenschoolse 
teams is het wel van belang dat zij kunnen werken aan 
schoolontwikkelvragen die binnen elk van de betrokken 
scholen of binnen hetzelfde thema relevant zijn. 

SUBSIDIEAANVRAAG: PLAN VAN AANPAK 
De aanvraag wordt gedaan door betrokken leraren, 
schoolleiders en het bevoegd gezag, om te bevorderen dat 
alle actoren het traject steunen en de nieuwe rol van de leraar 
ondersteunt. De subsidie wordt met een digitaal formulier 
aangevraagd. Het formulier vind je op www.dus-i.nl 
In het aanvraagformulier voor het volgen van 
masteropleidingen in teamverband en kennisinbedding 
moet onder andere worden omschreven:
• welk doel het bevoegd gezag heeft met het laten volgen  
 van een masteropleiding; 
• hoe de kennis en competenties van deze leraren bij de   
 schoolontwikkeling zowel tijdens als na hun opleiding 
 worden benut;
• wat de inzet en rollen zijn van alle andere betrokken actoren  
 (waaronder andere leraren) bij de schoolontwikkeling.



•    Indien er sprake is van afstemming tussen    
 opleidingsinstituut en school en/of bestuur    
 over de masteropleiding, aanpassing
 aan of ontwikkeling van (onderdelen) van    
 masteropleidingen, dan moeten de activiteiten
 die hiervoor worden uitgevoerd, worden    
 beschreven. 

SCHOOLLEIDERSTEGEMOETKOMING
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een 
school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar 
vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. In 
plaats van een geaccrediteerde opleiding kan ook subsidie 
worden aangevraagd voor het volgen van een in ontwikkeling 
zijnde maar nog niet geaccrediteerde masteropleiding. In dit 
laatste geval volgt er pas een besluit op de aanvraag wanneer 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een 
besluit heeft genomen op accreditatie. Dit is uiterlijk binnen 10 
maanden op de aanvraag voor subsidie. De subsidie is bedoeld 
voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor 
ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren.

ONDERSTEUNING BIJ HET AANVRAGEN
VAN SUBSIDIES
KPZ kan ondersteunen bij de aanvraag van de Teambeurs 
primair onderwijs of de Schoolleiderstegemoetkoming. Neem 
hiervoor contact op met centrumvoorontwikkeling@kpz.nl of 
038-4257620.

TEAMBEURS EN HET 
CONCEPT VIERSLAGLEREN
Inmiddels hebben de besturen en KPZ bijna vier studiejaren 
ervaring met Vierslagleren en kan geconcludeerd worden 
dat Vierslagleren perspectieven biedt om jonge en ervaren 
professionals samen te laten werken aan kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs door het creëren van een onderzoekende 
houding en professionele cultuur. Vanaf 2017/2018 willen 
wij middels deze Teambeurs en Schoolleidersbeurs 
Vierslagleren verder ontwikkelen en vormgeven met de 
diverse leraren, schoolleiders, teams, besturen en regionale 
samenwerkingspartners.



PROEFSTUDEREN
Starten met een masteropleiding is een 
grote stap. Gedurende twee jaar ben 
je veel tijd kwijt aan het volgen van 
de master, zelfstudie, werken met het 
team aan de schoolontwikkeling en het 
uitvoeren van onderzoek. Maar, het levert 
je natuurlijk ook veel op! Je vergroot je 
kennis, je leert hoe je onderzoek moet 
doen, je ontwikkelt je als persoon en je 
leert hoe je een team kunt meenemen in 
een veranderproces. Het is begrijpelijk 
dat de drempel om te kiezen voor een 
masteropleiding hoog kan zijn. Vragen 
die vaak gesteld worden zijn:

•   Past deze opleiding wel bij me? 
•   Hoeveel tijd heb ik per week nodig  
     voor een master?
•   Wat is precies masterniveau?
•   Welke vaardigheden heb ik nodig 
     voor een masterstudie?
•   Wat heb ik eraan in mijn werk?

Om je antwoord te geven op deze 
vragen en om je keuze voor een 
masteropleiding goed te kunnen nemen, 
kun je op KPZ proefstuderen. Kijk 
op kpz.nl voor meer informatie over 
proefstuderen of neem contact op met 
KPZ centrumvoorontwikkeling@kpz.nl 
of 038-4257620.

MASTER LEREN EN INNOVEREN (MLI)
De MLI is een tweejarige deeltijd hbo master voor leraren 
die in hun onderwijspraktijk innovaties op gang brengen en 
implementeren. Zij doen dit in het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Deze 
professionals zijn in staat om vernieuwingen en verbeteringen te 
initiëren, data te verzamelen en op basis van onderzoek een plan 
van aanpak te maken en deze samen met collega’s uit te voeren. 
In de MLI staan drie programmalijnen centraal: leren en innoveren, 
onderzoek als innovatiestrategie en professionele identiteit.

MASTER LEADERSHIP IN EDUCATION (MLE) 
In de MLE zijn de nieuwste inzichten op het gebied van 
leiderschap en organisatieontwikkeling samengebracht in 
de context van de werkomgeving. De opleiding beoogt de 
professionaliteit van de leidinggevende te verhogen, opdat 
hij/zij in staat is om duurzame organisatieontwikkeling en 
onderwijsvernieuwing te initiëren en te begeleiden. Na het 
onderdeel ‘introductie en integratie’ komen in het eerste jaar de 
volgende leerlijnen aan bod: ‘de organisatie (her-)inrichten’, ‘Visie 
ontwikkelen en richting geven’ en ‘Leiding geven aan het leer- en 
onderwijsproces’. In het tweede jaar volgen de arrangementen: 
‘Leiding geven aan het leer- en onderwijsproces (deel 2)’, ‘Mensen 
ontwikkelen’, Geïntegreerd binnen deze inhoudelijke leerlijnen 
worden de leerlijnen ‘Praktijk gericht Onderzoek’ en ‘Persoonlijk 
Leiderschap’ aangeboden.

MASTER EDUCATIONAL NEEDS (MEN)
(I.S.M. WINDESHEIM)
De leraar heeft een zelfbewuste, kritische en vernieuwende 
houding om het onderwijs zo in te richten dat elke leerling, 
op zijn of haar eigen niveau, talenten optimaal kan benutten en 
verder ontwikkelen. De MEN biedt onderwijs om de ontwikkeling 
tot onderwijsexpert te bevorderen. Het doel is dat de leraar 
gefundeerd en duurzaam het onderwijs kan verbeteren op het 
niveau van de leerling, klas en schoolorganisatie. De master sluit 
uitstekend aan op praktijkvragen die samenhangen met actuele 
ontwikkelingen in het brede onderwijswerkveld. Dit doen we 
aan de hand van vijf pijlers: ‘onderzoekende houding’, ‘inclusief 
denken’, ‘pedagogisch tact’, ‘praktijkgericht onderzoek’ en 
‘samen leren.’

Het bachelor-master-stelsel onderscheidt 
masteropleidingen met een wetenschappelijke of 
een professionele oriëntatie. Professioneel wil zeggen: 
kunnen functioneren als innovatieve professional in 
een multidisciplinaire omgeving in het domein van Kind 
en Educatie. Alle opleidingen en professionaliserings-
activiteiten zijn geregistreerd bij het Centrum voor 
Post-Initiële Opleidingen Nederland en de Nederlands-
Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en zijn 
geldige diploma’s voor het schoolleidersregister.

MASTERS



KOM NAAR ONZE 
VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN

MELD JE AAN OP KPZ.NL

DINSDAG 4 APRIL 2017
19.00 - 20.00 UUR
Magistrum leiderschapsopleidingen (Basis-, Vakbekwaam en Master Leadership in Education) 

 
19.00 - 21.00 UUR  
Master Leren en Innoveren/Vierslagleren en Master Educational Needs 

(1e ronde 19.00 - 20.00 uur, 2e ronde 20.00 - 21.00 uur)

DINSDAG 6 JUNI 2017
19.00 - 20.00 UUR   
Verschillende post-hbo-opleidingen en Magistrum leiderschapsopleidingen 
Voorlichting Master Leren en Innoveren/Vierslagleren en Master Educational Needs

KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle

038-4257620, centrumvoorontwikkeling@kpz.nl

Tevens geven wij indien gewenst voorlichting op locatie.



KENNISKRINGEN
•   Taal
•   Rekenen
•   Pedagogisch handelen
•   Vernieuwende   
     onderwijsconcepten

 

POST-HBO-OPLEIDINGEN
 •   Taalcoördinator
 •   Rekencoördinator
 •   Bewegingsonderwijs
 •   Cultuurbegeleider 
 •   Digi-Coach
 •   Jenaplan
 •   Vernieuwende onderwijsconcepten
 •   Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie 
 •   Specialist Oudere Kind
 •   Specialist Jonge Kind 
 •   Specialist Specifieke Onderwijsbehoeften en Gedrag 
 •   Specialist Vroeg Vreemde Taal Onderwijs Engels
 

MAATWERK
Passend bij de ontwikkel- 
behoefte van de school 
wordt in overleg een  
professionaliseringstraject  
samengesteld. 

PROFESSIONELE  LEERGEMEEN-
SCHAPPEN
•   Taal
•   Rekenen
•   Pedagogisch handelen
•   Jonge professionals

 

LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN 
 •   Oriëntatie op leiderschap
 •   Novo-procesbegeleider (Nederlandse  
      Opleiding Veranderkunde en Organisatie- 
      ontwikkeling)  
 •   Leidinggeven aan Integraal Kind Centrum 

 

LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN  
 MAGISTRUM
•   Middenmanagement
•   Basisbekwaam (verkort) 
•   Vakbekwaam
•   Vakbekwaam (verkort)


