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nieuwsflits	  W&T	  juni	  2015	  
	   	   	   	  
Conferentie	  W&T	  /	  netwerkbijeenkomst	  dd.	  16	  april	  2015	  
Op	  16	  april	  jongstleden	  heeft	  de	  derde	  netwerkbijeenkomst	  van	  het	  project	  W&T	  in	  de	  pabo	  
plaatsgevonden.	  Er	  was	  sprake	  van	  een	  grote	  opkomst	  van	  projectleiders	  die	  binnen	  de	  pabo	  
verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  verschillende	  projectplannen	  op	  het	  terrein	  
van	  Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  de	  opleiding.	  
De	  netwerkbijeenkomst	  is	  gecombineerd	  met	  de	  conferentie	  ‘Wetenschap	  en	  Technologie	  bij	  
de	  zaakvakken’	  een	  samenwerking	  tussen	  SLO	  en	  Lobo.	  Het	  centrale	  thema	  was	  de	  
verbinding	  van	  W&T	  met	  de	  verschillende	  zaakvakken.	  In	  afzonderlijke	  keynotes	  werd	  
bijvoorbeeld	  door	  Barend	  van	  Heusden	  ingegaan	  op	  de	  verbinding	  van	  cultuureducatie	  met	  
W&T.	  
	  
Tijdens	  de	  netwerkbijeenkomst	  stond	  het	  kennisdelen	  centraal.	  Er	  is	  onder	  meer	  stilgestaan	  
bij	  de	  activiteiten	  die	  door	  de	  afzonderlijke	  pabo’s	  op	  het	  terrein	  van	  W&T	  worden	  ontplooid;	  
deze	  activiteiten	  worden	  opgenomen	  in	  een	  kalender,	  waarmee	  de	  opleidingen	  zicht	  krijgen	  
op	  wat	  er	  bij	  de	  collega-‐instellingen	  gebeurt	  (zie	  verderop	  in	  deze	  Nieuwsflits	  onder	  de	  kop	  
Kalender).	  
Collega’s	  van	  de	  Hogeschool	  Leiden,	  HAN	  en	  Windesheim	  hebben	  pitches	  verzorgd.	  Deze	  
presentaties	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  http://www.paboweb.nl/themas/22#section_317	  
	  
	  
Werkbezoeken/doorkijkjes	  
Vanaf	  maart	  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	  –	  doorkijkjes	  -‐	  die	  via	  paboweb	  zullen	  worden	  gedeeld.	  
Inmiddels	  is	  de	  eerste	  serie	  doorkijkjes	  -‐	  NHL,	  HvA,	  Saxion,	  Haagse	  Hogeschool,	  Viaa,	  KPZ,	  HR	  
en	  Iselinge	  op	  paboweb	  gepubliceerd	  http://www.paboweb.nl/themas/28	  
	  
	  
Peer	  review	  
Inmiddels	  is	  het	  project	  een	  jaar	  op	  stoom	  en	  hebben	  vier	  van	  de	  zes	  clusters	  hun	  tweede	  
peer	  review	  uitgevoerd.	  De	  overige	  twee	  clusters	  volgen	  in	  het	  begin	  van	  het	  nieuwe	  
schooljaar.	  De	  tweede	  review	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  overweging	  Project	  op	  koers?	  
De	  pabo’s	  hebben	  deze	  vraag	  voor	  zichzelf	  beantwoord	  door	  een	  discrepantieanalyse	  te	  
maken	  van	  de	  voornemens	  in	  het	  plan	  en	  de	  realisatie	  en	  opbrengsten	  tot	  nu	  toe.	  Dit	  geeft	  
een	  goed	  beeld	  van	  de	  stand	  van	  zaken	  en	  de	  vraagstukken	  die	  nog	  opgelost	  moeten	  
worden.	  We	  zien	  dat	  de	  deelnemers	  van	  de	  peer	  review	  intensief	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  gaan,	  
elkaar	  kunnen	  helpen	  en	  ondersteunen.	  De	  gesprekken	  verlopen	  op	  een	  positief	  kritische	  
wijze	  en	  in	  een	  collegiale	  sfeer	  waarbij	  kennis	  wordt	  uitgewisseld,	  ervaringen	  gedeeld,	  
suggesties	  gedaan	  en	  opbrengsten	  geformuleerd.	  
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Kalender	  
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  is	  de	  zogenaamde	  kalender	  aangekondigd.	  	  
Binnen	  het	  project	  'W&T	  in	  de	  pabo'	  werken	  de	  projectleiders	  nauw	  samen	  in	  een	  
kennisnetwerk.	  Op	  de	  pabo’s	  bruist	  het	  van	  activiteiten	  rondom	  het	  realiseren	  van	  de	  
doelstellingen	  van	  het	  project.	  Op	  verzoek	  van	  projectleiders	  wordt	  er	  een	  overkoepelende	  
kalender	  bijgehouden.	  Via	  deze	  kalender	  is	  het	  mogelijk	  een	  goed	  beeld	  te	  krijgen	  wat	  
iedereen	  doet	  binnen	  het	  project.	  De	  activiteiten	  hebben	  onder	  andere	  betrekking	  op:	  

• masterclasses	  
• studiedagen	  
• cluster	  overleg	  
• lokale	  projectactiviteiten	  
• overkoepelende	  conferenties	  
• et	  cetera.	  

De	  diversiteit	  in	  de	  kalender	  geeft	  ook	  een	  doorzicht	  op	  de	  verschillende	  wijzen	  waarop	  deze	  
doelen	  bereikt	  kunnen	  worden.	  De	  projectleiders	  geven	  regelmatig	  een	  update	  van	  hun	  
kalender	  http://www.paboweb.nl/themas/11#section_339	  
	  
	  
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.	  De	  data	  van	  de	  masterclasses	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  hierboven	  genoemde	  
kalender	  http://www.paboweb.nl/themas/11#section_339	  
	  
	  
Duurzame	  professionalisering	  van	  zittende	  leerkrachten	  
Eind	  maart	  is	  de	  notitie	  ‘Duurzame	  professionalisering’	  verspreid.	  Een	  en	  ander	  is	  terug	  te	  
vinden	  op	  http://www.paboweb.nl/themas/11#section_313.	  Daarnaast	  is	  een	  zogenaamde	  
vindplaats	  met	  voorbeelden	  good	  practices	  in	  ontwikkeling	  op	  het	  terrein	  van	  
professionalisering.	  Meer	  hierover	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  het	  themagedeelte	  ‘Duurzame	  
professionalisering	  W&T’	  http://www.paboweb.nl/themas/29	  
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	  
	  
	  
Planning	  netwerkbijeenkomsten	  
De	  volgende	  data	  zijn	  vastgelegd	  met	  betrekking	  tot	  de	  netwerkbijeenkomsten	  W&T	  

• Donderdag	  12	  november	  2015,	  13.30	  –	  16.00	  uur	  	  
• Donderdag	  14	  april	  2016,	  13.30	  –	  16.00	  uur	  

Locatie	  Domstad,	  Utrecht.	  


