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nieuwsflits	  W&T	  maart	  2015	  

	  
	  
	  
	  
	  

Conferentie	  W&T/3e	  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).	  Uitgebreide	  
informatie	  hierover	  http://www.paboweb.nl/posts/471	  en	  
http://wentopdepabo.slo.nl/agenda/conferentiewentpabo	  
In	  het	  middagprogramma	  is	  tevens	  ruimte	  gemaakt	  voor	  de	  derde	  netwerkbijeenkomst	  van	  
projectleiders	  W&T;	  agenda	  en	  stukken	  hiervoor	  volgen	  begin	  april.	  	  
	  
	  
	  
Projectplannen	  
Op	  paboweb	  http://www.paboweb.nl/themas/26	  staan	  alle	  projectplannen	  (25)	  die	  zijn	  
ingediend	  voor	  het	  project	  Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  de	  pabo.	  
Alle	  pabo’s	  zijn	  aan	  de	  slag	  met	  het	  operationaliseren	  en	  uitvoeren	  van	  hun	  
projectactiviteiten	  te	  weten:	  
clusteroverleg,	  professionaliseringsactiviteiten,	  masterclasses,	  peerreviews,	  workshops	  voor	  
studenten,	  curriculum	  ontwikkeling	  enz.	  
	  
Peer	  review	  
In	  de	  periode	  november	  2014	  -‐	  januari	  2015	  zijn	  in	  ieder	  cluster	  de	  peerreviews	  uitgevoerd.	  
Er	  zijn	  zes	  clusters	  en	  in	  totaal	  25	  pabo’s	  die	  aan	  de	  peerreview	  hebben	  deelgenomen.	  Bij	  alle	  
peerreviewbijeenkomsten	  was	  de	  intendant	  Jozef	  Kok	  aanwezig.	  Bij	  de	  reviews	  is	  ook	  de	  
projectleider	  of	  iemand	  anders	  van	  de	  projectorganisatie	  aangeschoven.	  De	  pabo’s	  hebben	  
zelf	  de	  organisatie	  van	  de	  peerreview	  voorbereid	  aan	  de	  hand	  van	  één	  van	  de	  
gespreksformats.	  	  
	  
Per	  pabo	  is	  tussen	  de	  30	  en	  45	  minuten	  aan	  een	  peerreviewgesprek	  besteed.	  Soms	  was	  een	  
presentatie	  het	  startpunt	  en	  soms	  een	  inhoudelijke	  analyse	  van	  het	  projectplan.	  De	  pabo’s	  is	  
gevraagd	  zelf	  per	  pabo	  een	  verslag	  te	  maken	  van	  de	  peerreview	  bij	  voorkeur	  aan	  de	  hand	  van	  
een	  format	  vanwege	  de	  vergelijkbaarheid.	  	  
De	  meeste	  verslagen	  -‐	  hoewel	  in	  verschillende	  vormgeving	  -‐	  zijn	  ontvangen.	  De	  peerreviews	  
leveren	  collegiale	  suggesties	  op	  voor	  aanpak	  en	  verbetering	  van	  plannen,	  inhoudelijke	  
discussies,	  enz.	  	  
De	  tweede	  serie	  peerreviews	  is	  grotendeels	  vastgelegd.	  
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Masterclasses	  
De	  masterclasses	  zijn	  bedoeld	  voor	  professionalisering.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  studenten	  (3e	  	  en	  
4e	  jaar),	  pabodocenten	  en	  geïnteresseerden	  van	  pabo’s	  uit	  het	  eigen	  cluster	  of	  andere	  
clusters.	  Hoewel	  evident	  is	  dat	  er	  van	  alles	  gebeurt	  is	  er	  geen	  duidelijke	  agenda	  en	  centrale	  
aankondiging	  van	  activiteiten.	  Er	  is	  behoefte	  aan	  meer	  zichtbaarheid	  van	  wat	  de	  pabo’s	  
doen.	  Daarom	  is	  de	  kalender	  bedacht:	  alle	  pabo’s	  zal	  worden	  gevraagd	  in	  de	  agenda	  (met	  
terugwerkende	  kracht)	  geplande	  en	  voorgenomen	  activiteiten	  van	  pabo	  en	  cluster	  op	  te	  
nemen.	  De	  ingevulde	  agenda	  zal	  vervolgens	  breed	  worden	  verspreid	  en	  zal	  tevens	  terug	  te	  
vinden	  zijn	  op	  paboweb.	  
	  
Duurzame	  professionalisering	  van	  zittende	  leerkrachten	  
Binnen	  het	  projectplan	  is	  ook	  een	  vraag	  gesteld	  naar	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  pabo’s	  met	  
betrekking	  tot	  duurzame	  professionalisering	  van	  zittende	  leerkrachten.	  	  
Een	  verkenningscommissie	  heeft	  de	  kenmerken	  onderzocht	  van	  duurzame	  
professionalisering	  en	  wensen	  geïnventariseerd	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  
professionaliseringstraject.	  De	  notitie	  over	  duurzame	  professionalisering	  wordt	  eind	  maart	  
onder	  de	  pabo’s	  verspreid.	  
	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  update	  van	  het	  Phbo	  traject	  ‘Onderwijskundig	  Coördinator	  Techniek’	  
naar	  het	  Phbo	  traject	  ‘WT	  expert’,	  wordt	  nu	  gewerkt	  aan	  een	  herziening.	  Het	  betreft	  een	  
zogenaamde	  registeropleiding	  waarbij	  de	  kwaliteitsborging	  is	  neergelegd	  bij	  CPION	  	  
(Centrum	  Post	  initieel	  Onderwijs	  Nederland).	  Dit	  centrum	  vormt	  het	  aanspreekpunt	  voor	  
aanbieders	  die	  hun	  post-‐initiële	  opleidingen	  willen	  laten	  registeren	  als	  officiële	  
Registeropleidingen.	  De	  planning	  is	  dat	  deze	  Phbo	  opleiding	  vóór	  de	  zomervakantie	  
opgeleverd	  wordt.	  
	  
Werkbezoeken	  
Vanaf	  begin	  deze	  maand	  is	  gestart	  met	  de	  zogenaamde	  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	  zullen	  worden	  
gepubliceerd.	  
	  
Kennisbank	  
Binnen	  paboweb	  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	  
	  
	  	  


