
	

 

 

 

Programma van masterclasses HAN Pabo. 

In zowel de propedeuse als de kernfase van het curriculum van de HAN Pabo 
worden masterclasses aangeboden die aansluiten bij actuele ontwikkelingen 
binnen het werkveld en die bijdragen aan het opleiden van innovatieve 
professionals op de werkplek. Er wordt een aanbod van masterclasses gedaan 
waaruit de student er, gespreid over 2 periodes, 4 dient te kiezen. De 
masterclasses bestaan in de propedeuse telkens uit 2 bijeenkomsten en in de 
kernfase uit 3 bijeenkomsten. De student past aangeboden interventies binnen 
de beroepspraktijk toe en draagt vanuit zijn ervaring bij aan kenniscreatie over 
de toepassing van de interventies in de praktijk. Bij deze verdiepende 
masterclasses krijgt de student kennis over actuele onderzoeksresultaten met 
betrekking tot het betreffende thema. Medecursisten zijn niet alleen studenten, 
maar ook leraren, lerarenopleiders of onderzoekers die verbonden zijn aan de 
HAN Pabo en die zich willen verdiepen in het thema. Zo kan de student een 
netwerk opbouwen van waardevolle contacten in het primair onderwijs, de 
faculteit Educatie, de universiteit en andere onderwijsinstellingen. Er zijn 
specifieke W&T masterclasses ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en 
o.a. met het WKRU (Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit). 

 

W&T Masterclasses voor studenten HAN Pabo . 

Propedeuse: 

I. Hoe overleef ik mijn brein (T. van Berkum)  
Nijmegen: 4-5 en 18-5. Arnhem:1-06 en 15-06. 

II. Experimenteren met materialen (A.Hendriks) 
Nijmegen:4-5 en 24-5 Arnhem:14-11 en 12-12 

III. Op safari in het onderwijs (W.  van Gurp) 
Nijmegen: 3-5 en 31-5. Arnhem: 24-5 en 14-6 

IV. Ontwerpend leren met een 3d printer (J.Paus) 
Arnhem: 4-5 en 24-5. 

V. Goene schoolpleinen (D.Hanzen) 
Nijmegen: 4-5 en 18-5. Arnhem: 24-5 en 14-6. 
 
 



Kernfase: 

I. STEAM (P.Meertens) 
Nijmegen: 19-09, 3-10 en 23-10. Arnhem:19-02, 5-03 en 3-04 

II. Ontwerpen voor nieuwsgierigheid (H. Stokhof) 
Arnhem: 14-11, 12-12 en 9-01. Nijmegen:7-05, 28-05 en 11-06 

III. Creativiteit nut en noodzaak (A.Henriks). 
Nijmegen:13-11, 11-12 en 15-01. 

IV. Onderzoekend werken aan burgerschapsvorming (D.Wammes) 
Nijmegen: 19-9, 3-10 en 23-10. Arnhem:8-05, 29-05 en 12-06 

V. Programmeren met kinderen (P.Meertens) 
Arnhem:19-02, 5-03 en 3-04. Nijmegen: 8-05, 29-05 en 12-06 

 


