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nieuwsflits	  W&T	  december	  2014	  

	  
	  
Projectplannen	  
Op	  paboweb	  http://www.paboweb.nl/themas/26	  staan	  inmiddels	  alle	  projectplannen	  (25)	  
die	  zijn	  ingediend	  voor	  het	  project	  Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  de	  pabo.	  
	  
Netwerkbijeenkomst	  13	  november	  2014	  
Op	  13	  november	  heeft	  een	  druk	  bezochte	  netwerkbijeenkomst	  plaatsgevonden.	  
Verschillende	  zaken	  passeerden	  de	  revue:	  clusterindeling,	  Masterclasses,	  stand	  van	  zaken	  
projectplannen.	  Een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  middag	  is	  besteed	  aan	  een	  zestal	  pitches	  	  

• De	  W&T	  lijn	  in	  De	  Nieuwste	  Pabo	  (Rens	  Gresnigt)	  
• Aantrekkelijk	  Onderwijs	  in	  de	  Pabo	  Iselinge(Mariek	  Ubbink)	  
• Taal	  en	  Uitdagend	  Onderwijs	  in	  de	  Marnix	  Academie	  (Frank	  van	  Herwaarden)	  
• Techniek	  en	  ik	  in	  de	  pabo	  van	  de	  Fontys	  Hogeschool	  Kind	  en	  Educatie	  (Ellen	  Rohaan)	  
• Wat	  moet	  het	  basisonderwijs	  met	  W&T?	  Curriculum	  ontwikkeling	  in	  samenspraak	  

met	  het	  werkveld,	  KPZ	  (Anton	  Bakker)	  
• Project	  Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  de	  iPabo	  (Rob	  Moggré	  en	  Edith	  Louman)	  

waarin	  de	  betreffende	  pabo’s	  kort	  hebben	  stilgestaan	  bij	  de	  verschillende	  activiteiten	  die	  
binnen	  hun	  opleiding	  op	  het	  terrein	  van	  W&T	  worden	  ontplooid.	  
Voor	  de	  inhoud	  van	  de	  pitches	  wordt	  verwezen	  naar	  het	  themagedeelte	  binnen	  paboweb	  
http://www.paboweb.nl/themas/22#section_269	  
Ter	  informatie	  treft	  u	  daar	  ook	  de	  presentatie	  van	  SLO	  aan	  (Marja	  van	  Graft).	  
	  
Peer	  review	  
Binnen	  het	  project	  ‘Wetenschap	  &	  Technologie	  in	  de	  pabo’	  is	  afgesproken	  dat	  de	  pabo’s	  in	  
clusterverband	  peer	  reviews	  uitvoeren.	  Dit	  instrument	  wordt	  gedurende	  de	  projectperiode	  
driemaal	  op	  systematische	  wijze	  ingezet	  met	  als	  doel:	  

• kwaliteits-‐verbetering	  
• kennisdeling	  
• probleemoplossing	  

Eind	  november	  waren	  de	  data	  voor	  de	  eerste	  review	  ronde	  in	  ieder	  cluster	  gepland.	  
Inmiddels	  hebben	  vier	  van	  de	  zes	  clusters	  reeds	  de	  eerste	  review	  uitgevoerd.	  De	  overige	  
twee	  clusters	  volgen	  in	  januari.	  	  
	  
Tijdens	  de	  eerste	  ronde	  ligt	  de	  focus	  vooral	  op	  de	  projectplannen.	  De	  projectleiders	  van	  een	  
cluster	  lezen	  elkaars	  plannen,	  bevragen	  elkaar	  kritisch	  en	  geven	  feedback.	  De	  vormgeving	  en	  
organisatie	  van	  de	  peerreview	  wordt	  door	  de	  clusters	  zelf	  geregeld.	  Bij	  de	  bespreking	  is	  de	  
intendant	  en/of	  projectleider	  aanwezig.	  	  Na	  afloop	  van	  de	  bespreking	  levert	  iedere	  pabo	  een	  
verslag/samenvatting	  aan.	  	  
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De	  eerste	  ervaringen	  laten	  zien	  dat	  de	  pabo’s	  al	  stevig	  aan	  de	  slag	  zijn	  met	  het	  concreet	  
uitwerken	  van	  hun	  plannen	  en	  het	  uitvoeren	  van	  geplande	  activiteiten.	  	  
In	  de	  gesprekken	  lijkt	  een	  aantal	  generieke	  aandachtspunten	  naar	  voren	  te	  komen	  maar	  
evenzeer	  zijn	  er	  interessante	  pabo-‐	  of	  cluster	  specifieke	  aspecten.	  
	  
Nascholingsaanbod	  W&T	  zittende	  leerkrachten	  
Voorgezette	  professionalisering	  van	  zittende	  leerkrachten	  op	  het	  terrein	  van	  W&T	  is	  
belangrijk.	  Er	  bestaat	  een	  breed	  aanbod	  van	  allerlei	  (na)	  scholing.	  Om	  hier	  meer	  zicht	  op	  te	  
krijgen	  en	  te	  beoordelen	  of	  dit	  voldoet	  aan	  de	  actuele	  ontwikkelingen	  rondom	  Wetenschap	  
en	  Technologie	  is	  een	  verkenningscommissie	  samengesteld	  die	  bestaat	  uit	  	  

• Teus	  Zandsteeg	  (opleider)	  	  
• Jan	  Noordam	  (schoolleider)	  	  
• Marja	  van	  Graft	  
• Lou	  	  Slangen	  
• Dominique	  Hoozemans	  
• Henk	  Verheijde	  

Eind	  januari	  2015	  wordt	  het	  advies	  van	  de	  verkenningscommissie	  verwacht.	  
	  
Werkbezoeken	  
Vanaf	  maart	  2015	  wordt	  gestart	  met	  werkbezoeken	  van	  de	  projectleider	  bij	  de	  verschillende	  
pabo’s.	  Doel	  is	  het	  halen	  en	  brengen	  van	  informatie.	  Van	  deze	  werkbezoeken	  worden	  korte	  
portretten	  gemaakt	  die	  via	  paboweb	  worden	  gepubliceerd.	  
	  
Kennisbank	  
Binnen	  http://www.paboweb.nl	  is	  een	  digitale	  kennisbank	  in	  ontwikkeling	  
http://www.paboweb.nl/themas/22.	  	  
Hierin	  wordt	  informatie	  opgenomen	  met	  betrekking	  tot	  voorbeelden	  good	  practices	  van	  
opleidingen	  en	  basisscholen,	  programma’s	  van	  de	  Masterclasses,	  overzicht	  lectoraten,	  
overzichten	  wetenschapsknooppunten,	  voorbeelden	  van	  samenwerking	  tussen	  opleidingen,	  
scholen,	  instellingen	  en	  bedrijven	  etc.	  
Pabo’s	  en	  anderen	  worden	  nadrukkelijk	  uitgenodigd	  om	  voorbeelden,	  informatie	  en/of	  
relevante	  documentatie	  door	  te	  sturen	  aan	  de	  redactie	  van	  paboweb:	  	  
paboweb@icloud.com	  
	  
Conferentie	  W&T/netwerkwerkbijeenkomst	  
Op	  16	  april	  2015	  vindt	  in	  	  samenwerking	  met	  SLO	  een	  conferentie	  plaats	  over	  W&T	  in	  relatie	  
tot	  de	  zaakvakken	  (aardrijkskunde,	  geschiedenis,	  N&T,	  cultuur,	  rekenen).	  
In	  het	  middagprogramma	  is	  tevens	  ruimte	  gemaakt	  voor	  de	  derde	  netwerkbijeenkomst	  van	  
projectleiders	  W&T.	  Meer	  informatie	  over	  de	  conferentie	  volgt	  in	  januari.	  	  


