
 

W&T LEERLANDSCHAP THOMAS MORE HOGESCHOOL  
Betreft: Toelichting staande onderwijspraktijk en inzet middelen W&T Masterclasses ‘W&T in de Pabo’ LOBO. 

Opgesteld door Erwin Groenenberg (proectleider W&T) & Nyree Schipper (Management TMH) 

 

Aanleiding 

In de afgelopen drie jaren is er binnen Thomas More Hogeschool (TMH) flink geïnvesteerd in de vernieuwing van het 

onderwijs op het gebied van Wetenschap en Technologie. Met inzet van de landelijke subsidie W&T in de pabo en een 

gemeentelijke subsidie voor W&T in het basisonderwijs, is in een actieve samenwerking tussen TMH, de Rotterdamse 

Vereniging voor Katholiek Onderwijs en een aantal andere partners over de gehele doorgaande professionele 

ontwikkelingslijn van leraren (in opleiding en daarna) een actief leerlandschap ontstaan.  

 

In een continu proces van ontwikkeling vragen we onszelf in interactie met ons veld en andere partners af hoe we onze 

studenten en kinderen optimaal kunnen voorbereiden op een nog onbekende toekomst. We benaderen dit vraagstuk onder 

andere vanuit de principes van Onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), van zowel kinderen als leraren in opleiding en 

daarna. 

 

Binnen dit toekomstgerichte perspectief is een rijke diverse praktijk (leerlandschap) ontstaan van samen onderzoekend en 

ontwerpend leren, professionaliseren, onderwijzen en onderzoeken, zo:  

- is naar aanleiding van de opgedane inzichten op het gebied van W&T/OOL de opleidingsvisie en het 

opleidingsconcept van Thomas More Hogeschool verrijkt;  

- is OOL/ W&T opgenomen in het curriculum van de initiële opleiding;  

- is een divers professionaliseringsaanbod ontwikkeld op het gebied van 

OOL/W&T (o.a. in samenwerking met Kenniscentrum W&T Oost, de TU 

Delft en de Erasmus universiteit); 

- hebben diverse teams en leerkrachten uit verschillende scholen zich 

geprofessionaliseerd op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend 

leren; 

- hebben pabo opleidingsdocenten scholingsbijeenkomsten gevolgd; 

- is een inspiratielijn opgezet om iedereen (studenten, leraren, 

schoolleiders, pabo opleidingsdocenten en anderen) binnen de 

leergemeenschap (TMH en convenantpartners en andere 

geïnteresseerden) te inspireren en verbinden; 

- gaat in 2017-2018 een onderzoekswerkplaats voor leraren die naast een 

professionaliseringstraject ook in eigen praktijk gaan onderzoeken of 

deze manier van onderwijs ontwerpen het beoogde effect heeft op het 

leren en de motivatie van hun leerlingen. In een samenwerking tussen 

TMH, de Erasmus universiteit en een aantal schoolbesturen. 

- is een lerend netwerk van leraren (en leraren in opleiding) in oprichting 

die samen willen optrekken in de ontwikkeling van W&T/ OOL in hun eigen onderwijspraktijk. Een netwerk 

toegankelijk voor iedere leerkracht (in opleiding) die actief mee wil doen in het gezamenlijk versterken en 

uitbreiden van de eigen onderwijspraktijk op het gebied van W&T, onderzoekend en ontwerpend leren. 

 

In 2017 is aangekondigd dat t.a.v. de landelijke subsidie voor W&T in de pabo, sprake is van een beperkt batig saldo. In 

overleg met OCW is besloten dat deze middelen aangewend kunnen worden door de betrokken pabo’s om extra 

masterclasses te organiseren met als doel studenten, leraren en pabo opleiders verder te professionaliseren op het gebied 

van W&T.  

 

TMH wendt deze middelen in 2017 aan om de inspiratielijn en het leernetwerk in oprichting een impuls mee te geven in de 

vorm van concrete masterclasses door W&T experts.  

 

Zodoende agenderen we in 2017 (en daarna) de volgende activiteiten: 

- 3x per jaar een onderwijsinnovatieatelier; het onderwijsinnovatie-atelier is een initiatief voor en door leraren (en 

leraren in opleiding), waarbij gericht ervaringen en kennis uit de eigen praktijk worden gedeeld, samen onderwijs 

wordt ontworpen en lesproducten worden gedeeld. Deelnemers kunnen gebruik maken van materialen, ter 

ondersteuning van het onderzoekend en ontwerpend leren; 

- 3 x per jaar Inspiratie Masterclasses W&T: zo blijven deelnemers geprikkeld. Eén van deze masterclasses is gericht 

op een breed publiek (inspiratielijn TMH leergemeenschap) en twee specifiek op het lerende netwerk van leraren 

en leraren in opleiding (onderwijsinnovatie-atelier). 

  



 

PROGRAMMA MASTERCLASSES W&T THOMAS MORE HOGESCHOOL 2017 
 

13 maart 2017                       Masterclass  W&T ‘Kinderen als creatieve  Kunstwetenschappers’, met key note lezing 

verzorgd door Mark Mieras en een workshop-programma (180 deelnemers). 

10 april 2017                           Eerste netwerkbijeenkomst W&T, van start met een Masterclass, ‘Ontwerpen in beeld’, 

verzorgd door Remke Klapwijk (TU Delft) (23 deelnemers, waarvan 2 oud minorstudenten) 

Oktober 2017                          Onderwijsinnovatie-atelier W&T, met een masterclass ‘Onderwijs ontwerpen en 

Computational Thinking’, verzorgd door Erik Groot Koerkamp (kenniscentrum W&T Oost) 

November 2017                      Onderwijsinnovatie-atelier, samen onderwijs ontwerpen 

 

 

 



 

BEGROTING EN FINANCIERING W&T LEERLANDSCHAP THOMAS MORE HOGESCHOOL EN PARTNERS 2017 

Omschrijving  Kosten Baten 

Masterclass ‘Kinderen als creatieve kunst wetenschappers’ verzorgd 

door Mark Mieras (wetenschapsjournalist) 

€ 1.600,00  

Masterclass ‘Ontwerpen in beeld’ verzorgd door Remke Klapwijk 

(Wetenschapsknooppunt TU Delft) 

€ 500,00  

Masterclass ‘Onderwijs ontwerpen en computational thinking’: samen 

onderwijsontwerpen incl. innovatief onderwijsmateriaal’ verzorgd 

door Erik Groot Koerkamp (Kenniscentrum W&T Oost) 

€ 5.500,00  

Coördinatie leernetwerk en programmering W&T leerlandschap 

2 x 20u personele inzet à 80,-p/u 

TMH expert en werkveld expert 

 

€ 3200,-  

Ontwikkeltijd onderwijsinnovatie-ateliers 

2 x 20u personele inzet à 80,-p/u 

TMH expert en werkveld expert 

€ 3200,- 
 

Lokaliteiten bijeenkomsten ateliers 

3 dagelen per jaar 

Lokaalhuur (incl. cateringkosten en facilitaire ondersteuning) 

à € 170,- per dagdeel 

 

€ 340,-  

Lokaliteiten Masterclasses inspiratielijn/ leergemeenschap 

1 dagdeel 

t.b.v. 180 deelnemers 

à € 400,- per dagdeel 

 

€ 400,-  

Administratie en materiaalkosten € 600,-  

 

Totaal 

€ 12.140,- -  

Financiering vanuit Subsidie Masterclasses 2017 W&T in de pabo  € 5.500,00 

Cofinanciering TMH  3640,- 

Cofinanciering RVKO  3000,- 

 

 

  


