
	

 

 

Terugblik masterclasses HAN Pabo 

 

Het afgelopen jaar 2017 hebben studenten van de HAN Pabo de mogelijkheid 
gehad zich via masterclasses te verdiepen in W&T. Alle hieronder beschreven 
masterclasses zijn uitgevoerd en zo hebben uiteindelijk alle studenten uit de 
propedeuse en de kernfase zich kunnen verdiepen in W&T. Deze masterclasses 
zullen ook in de komende periodes worden aangeboden. 

Masterclasses propedeuse. 

In de masterclasses propedeuse hebben studenten zich georiënteerd op nieuwe 
inzichten vanuit de vak- en vormings-gebieden en methodieken waarmee ze 
leerlingen kunnen uitdagen en waarbij ze binnen de stage kunnen aansluiten bij 
actuele ontwikkelingen.  

De masterclasses in de propedeuse bestaan altijd uit twee bijeenkomsten van 90 
minuten. De eerste bijeenkomst is een inspirerend, verdiepend aanbod met veel 
ruimte voor ter plekke oefenen en experimenteren met een nieuwe werkwijze . 
Daarna gaat de student deze inzichten toepassen in zijn stage. De tweede 
bijeenkomst bestaat uit het delen van de leeropbrengsten en het optillen van 
individuele leerervaringen naar een collectief leermoment. 

De eerste en tweede (= laatste) bijeenkomst van de masterclass wordt gepland 
met een tussenperiode van ongeveer drie weken, zodat studenten de gewenste 
stageactiviteit kunnen uitvoeren tijdens de stage. 

De totale studiebelasting voor een masterclass is 17,5 uur waarvan 3 uur voor de 
twee bijeenkomsten. Per masterclass blijft er dus nog 14,5 uur over voor 
studenten om e.e.a. voor te bereiden en uit te kunnen voeren in de eigen pra	
Toetsing van een masterclass in de propedeuse 

De student krijgt voor iedere masterclass een beoordeling gebaseerd op drie 
beoordelingscriteria. 1. De student laat in de bijeenkomsten een actieve en 
nieuwsgierige houding zien ten aanzien van het thema en de vaardigheden die 
hij daarvoor nodig heeft. 2. De student kan op respectvolle wijze feedback geven 
en ontvangen en bijdragen aan de professionele dialoog met de specialist en 
medestudenten. 3. De student laat zien dat hij in zijn eigen beroepspraktijk op 
een creatieve wijze gebruik kan maken van de kennis uit de masterclass. 

 



 

 

De toetsvorm is een mondelinge presentatie tijdens de laatste uitwisseling in de 
groep. Dat wil zeggen dat de student tijdens de laatste bijeenkomst door de 
uitvoerder van de masterclass wordt beoordeeld op de drie bovengenoemde 
beoordelingscriteria.  

De volgende W&T masterclasses zijn in de propedeuse gegeven:  

1. Hoe overleef ik mijn brein? In deze masterclass heeft de student inzicht 
gekregen in de theoretische achtergrond van het onderzoekend leren aan de 
hand van het 7-stappenmodel voor onderzoekend leren. Hij is op onderzoek uit 
gegaan met behulp concreet materiaal rond het thema brein. Deze masterclass is 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met het boven schoolse netwerk LEROPO 
waar lerarenopleiders, experts waaronder het WKRU (Wetenschapsknooppunt 
Radboud Universiteit) en het werkveld participeren in professionele 
leergemeenschappen. 

2. Experimenteren met materialen. In deze masterclass is aan toekomstige 
leerkrachten en al werkende leerkrachten, die weg willen van kleurplaten en 
uniforme knutselwerkjes, mogelijkheden en nieuwe inzichten aangereikt.	De 
deelnemer heeft ervaren hoe je kunt experimenteren met diverse materialen en 
vanuit deze ervaringen de specifieke mogelijkheden van het materiaal ontdekt en 
hoe hij tot een eigen vormgeving kan komen. Centraal daarbij stonden ook het 
begeleiden van creatieve processen en de attitude van de leerkracht die daarbij 
hoort, zoals een onderzoekende houding en het aanbieden van een rijke 
leeromgeving. 

3. Op safari in het onderwijs. In deze masterclass stonden nieuwsgierigheid en 
een onderzoekende houding bij kinderen centraal, waarbij de deelnemer een 
circuitmodel heeft leren inzetten om ontdekkend leren met concreet materiaal te 
stimuleren en een rijke leeromgeving voor kinderen te creëren. Dit is vervolgens 
ook toegepast in zijn (stage)klas. In de tweede bijeenkomst hebben de 
deelnemers hun ontwerp en uitvoering gepresenteerd voor een jury bestaande 
uit medestudenten, leerkracht basisschool en kinderen vanuit het Speciaal 
Basisonderwijs. 

4. Ontwerpend leren met een 3d printer. In deze masterclass is er ontworpen in 
Tinkercad. De deelnemer heeft volgens de didactiek van het ontwerpend leren 
zelf zijn eigen ontwerp gemaakt. Door zelf een voorwerp te ontwerpen heeft hij 
de mogelijkheden van het digitale tekenprogramma Tinkercad en de 3D printer 
ontdekt. Hij heeft inzicht gekregen in de aard van een ontwerpproces waarin 21e 
eeuwse vaardigheden als probleemoplossend denken, creativiteit en ICT naar 
voren komen. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor (toekomstige) 
basisschoolkinderen. Tevens heeft de deelnemer in het Ixperium een groepje 
kinderen in het ontwerpen met Tinkercad begeleid.  

 

 



3. Groene speelpleinen. Gemiddeld spelen kinderen voor, tijdens en na school 
een uur per dag op het schoolplein. Dat is 15% van de leertijd. Als het 
schoolplein zó wordt inricht, dat het een echte rijke leeromgeving wordt, dan 
maak je qua leerwinst een grote sprong voorwaarts. Welke basisschool wil dat nu 
niet? De kinderen denken ondertussen helemaal niet aan leren, die spelen 
gewoon de sterren van de hemel! Het ontwerpen van zo’n schoolplein stond 
centraal in deze masterclass. En alle deelnemers hebben ook een eigen ontwerp 
gemaakt en deze ontwerpen zijn in de laatste bijeenkomst uitgewisseld. 

 

Masterclasses kernfase. 

In de masterclasses van de kernfase verdiept de student zich in nieuwe inzichten 
vanuit de vak- en vormings-gebieden en de wijze waarop hij zich door kan 
ontwikkelen vanuit specifieke vakinhouden, vakdidactiek, pedagogische 
vaardigheden of onderwijsontwikkeling. In tegenstelling tot de propedeuse 
kunnen de thema’s op micro- en mesoniveau relevant zijn. Het is ook mogelijk 
om meerdere verdiepende masterclasses binnen een thema aan te bieden 
waardoor een student kan stapelen om zich binnen eenzelfde thema te 
profileren. De eerste verdiepende masterclass is niet voorwaardelijk voor 
deelname aan de daarop volgende verdiepende masterclass.  

De verdiepende masterclasses bestaan altijd uit drie bijeenkomsten van 90 
minuten. De eerste bijeenkomst gaat stevig in op de theorie en de 
onderzoeksresultaten die bekend zijn over de effecten van de specifieke aanpak. 
De tweede bijeenkomst bestaat uit het samen voorbereiden van passende 
activiteiten in de beroepspraktijk. In de derde bijeenkomst staat het delen van 
inzichten vanuit de ervaringen binnen de beroepspraktijk centraal. Door deze 
kennisdeling worden individuele leerervaringen opgetild tot een collectief 
leermoment.  

De drie bijeenkomsten van de masterclasses worden gepland met een 
tussenperiode van 1 à 2 weken zodat studenten een en ander kunnen toepassen 
tijdens de stage. 

De totale studiebelasting voor 1 masterclass is 17,5 uur waarvan 4,5 uur voor de 
drie bijeenkomsten. Per masterclass blijft er dus nog 13 uur over voor studenten 
om zich te verdiepen in de theorie en activiteiten uit te kunnen voeren in de 
eigen praktijk.  

De student krijgt voor elke verdiepende masterclass een beoordeling. Waarbij (1) 
de student gebruik maakt van zijn ervaringen in de stage binnen de masterclass, 
(2) de student actief bijdraagt aan de professionele dialoog over het thema van 
de verdiepende masterclass en (3) de student voorwaarden kan benoemen 
waaronder de nieuwe inzichten in de praktijk toegepast kunnen worden.  

De toetsvorm is een mondelinge presentatie tijdens de laatste uitwisseling in de 
groep. Dat wil zeggen dat de student tijdens de laatste bijeenkomst door de 
uitvoerder van de masterclass wordt beoordeeld op de drie bovengenoemde 
beoordelingscriteria.  



 

 

De volgende W&T masterclasses zijn in de kernfase gegeven:  

1. STEAM. 

In deze masterclass is kennis gemaakt met STEAM	(Science, Technology, 
Engineering, Art & Mathematics) en de innoverende rol daarbij in het onderwijs. 
Door de combinatie van een aantal vakgebieden ontstaat een betekenisvolle, 
sociale context waarin leren vorm krijgt. Hierbij staat het proces minstens net zo 
centraal als de uitkomst en het leren van fouten. Hierdoor zijn docenten en 
studenten uitgedaagd om op betekenisvolle leersituaties te ontwerpen, waarbij 
Ontwerpend- en Onderzoekend leren als didaktieken en 21e century skills een 
onderliggende structuur vormden. Tevens is gekeken naar de rol van de 
individuele leergebieden en de relatie daartussen, waarbij het geheel meer is dan 
de som der delen. Zo staat de ‘A’ voor Arts, maar gaat dit verder dan beeldende 
vorming – ook creatief omgaan met taal, beweging, muziek etc. hoort daar bij. 

2.  Ontwerpen voor nieuwsgierigheid. 

In deze masterclass hebben de deelnemers kennis gemaakt met een methodiek 
om vraaggestuurd onderwijs te ontwerpen, te begeleiden en te evalueren.  
Vraaggestuurd leren is onderwijs dat leerlingen de kans biedt op basis van eigen 
interesses en nieuwsgierigheid van hun leerlingen eigen leervragen te stellen en 
te onderzoeken. Het doel van de masterclass is dat deelnemers hun didactisch 
repertoire uitbreiden met een methodiek die hen in meerdere contexten en op 
verschillende manieren ondersteunt om de leervragen van hun leerlingen te 
begeleiden. Tevens ondersteunt de masterclass (aanstaande) leerkrachten om 
vanuit de rol van ontwerper zelf eigenaar te worden (of blijven) van het 
onderwijsaanbod in de klas. Het bewust worden van voorkennis en deze gericht 
uitbreiden door middel van het onderzoeken en uitwisselen van leervragen staat 
centraal in de kenniscomponent van vraaggestuurd leren.  Door de diverse 
werkvormen in het activeren van voorkennis, onderzoeken van leervragen en 
uitwisselen van antwoorden, hebben de deelnemers en de leerlingen met (21e 
eeuwse) vaardigheden als zelfregulatie, probleemoplossend vermogen, 
samenwerking, communicatie, kritisch denken, creativiteit en ICT competenties 
geoefend. Ook is via vraaggestuurd leren gewerkt aan de ontwikkeling van de 
onderzoekende houding. 

3. Creativiteit nut en noodzaak. 

Creativiteitsontwikkeling is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Binnen 
creativiteits ontwikkeling zijn een aantal vaardigheden zoals analyseren, 
synthetiseren maar ook praktische vaardigheden van belang. De ontwikkeling 
van deze drie vaardigheden stonden binnen de verschillende beeldende 
creativiteitsprocessen centraal. In de afsluitende  bijeenkomst zijn de individuele 
ervaringen van deelnemers opgetild vanuit succesvolle ervaringen uit de praktijk 
van de scholen en de bevindingen uit onderzoek en theorie. Daarbij kwam via 
klassikale reflectie de relatie met creativiteitscyclus en ontwikkeling culturele 
vermogens naar voren. Tevens werden het delen van inzichten t.a.v. het 



stimuleren, volgen en waarderen van creativiteitsontwikkeling bij kinderen met 
elkaar uitgewisseld. 

4. Onderzoekend werken aan burgerschapsvorming. 

Wetenschap & Technologie (W&T) onderwijs en burgerschap zijn beide 
belangrijke thema’s in het curriculum van de HAN Pabo. Maar hoe geef je er 
vorm en inhoud aan? In deze masterclass is stilgestaan hoe je op een 
onderzoekende manier kunt werken aan burgerschapsvorming. Daarbij is kennis 
gemaakt met de didactiek onderzoekend leren, de betekenis van 
burgerschapsvorming en ontdekt op welke wijze daar op een praktische manier 
mee aan de slag kan worden gegaan. Deelnemers zijn aan het eind van de 
masterclass in staat om verdiepend met leerlingen te werken aan actuele 
maatschappelijke thema’s en kunnen dit nu ook toepassen in de bovenbouw. De 
masterclass is verzorgd door een expert van het WKRU en ondersteund door een 
lerarenopleider van de HAN Pabo. 

5. Programmeren met kinderen 

Om te programmeren moeten kinderen kunnen communiceren, samenwerken, 
doorzetten en probleemoplossend denken: allemaal 21e eeuwse vaardigheden. In 
deze masterclass is geleerd op welke wijze je kunt programmeren. Niet alleen 
met, maar ook zonder computer. Niet alleen binnen, maar ook buiten het 
leslokaal. Na deze masterclass zijn de deelnemers bekend met verschillende 
toepassingen waardoor een kind zich stap voor stap en spelenderwijs de 
principes van programmeren eigen kan maken.  Er is geoefend met eenvoudige 
programmeertoepassingen en hoe deze toe te passen bij jonge of oudere 
kinderen. Aan het eind van de masterclass hebben de deelnemers een ontwerp 
gemaakt waarmee de leerlingen in de eigen school voorbereid zijn op de wereld 
van morgen. 


