
 
 
 
 
 
 
 
Aan  : Deelnemers en belangstellenden ‘W&T in de pabo’     
Van  : Dominique Hoozemans en Henk Verheijde  
Onderwerp : inspiratiebijeenkomst ‘Verduurzaming W&T in de pabo’ 
Datum  : 7 maart 2019 
       
 

Inspiratiebijeenkomst 
Verduurzaming W&T in de Pabo 

'Onderzoekend en ontwerpend leren' 
dinsdag 16 april 2019, 13.30 – 16.30 uur 

Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht 
 
In vervolg op het project W&T in de pabo1 wordt op 16 april 2019 een inspiratie-
middag georganiseerd: een inhoudelijke bijeenkomst rondom de verankering van W&T in de 
pabo. Er zullen inspirerende voorbeelden gepresenteerd worden van collega’s en we gaan in 
op interessante ontwikkelingen.    
 
Uiteraard zullen we ook kort terugblikken op het project, het slotfestival2 en op de 
masterclasses3 die vervolgens in 2017 en begin 2018 nog door vrijwel alle pabo’s zijn 
georganiseerd.  
 
Verdieping, verbreding en verduurzaming staan in de bijeenkomst van 16 april centraal en zijn 
daarmee de kernbegrippen.  
 

o Waar liggen verbanden en raakvlakken met andere gebieden?  
o Op welke manier heeft Wetenschap en Technologie een plek gekregen in de curricula?  
o Hoe kunnen wij van elkaar leren?  
o Wat ligt er nog in het verschiet en zijn er aanbevelingen voor de landelijke 

beleidsmakers? 
 
Het programma (onder voorbehoud) treft u hierbij aan.  
 
U kunt zich aanmelden bij Silvia van Spronsen, silviavanspronsen@gmail.com 
 
 
 
 
																																																								
1	Voor meer informatie over dit project zie https://www.paboweb.nl/themas/11 
2 Voor meer informatie over het slotfestival zie https://www.paboweb.nl/themas/35 
3 Voor meer informatie over de masterclasses zie https://www.paboweb.nl/themas/70 



PROGRAMMA 
Opening en welkom 

Door Dominique Hoozemans, voormalig voorzitter stuurgroep 
Project Wetenschap & Technologie in de pabo 

 
Doel bijeenkomst en standen van zaken 
 
Korte terugblik op het project, het slotfestival en de masterclasses 
 
Pitches 

Ontdeklab   
Petra Jansen, Marnixacademie 
De wereld verandert in hoog tempo en het onderwijs verandert mee. De basisschool 
bereidt kinderen voor op het leven in zo’n wereld. Daarom speel je als leraar in op de 
21e -eeuwse vaardigheden en laat je kinderen ontdekkend leren en kennis maken met 
moderne middelen en nieuwe technologie. 
https://www.marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab 

 
Maakkunde 

Merel Noordhuizen, Nemo 
Nemo introduceert een nieuwe lesmethode voor ontwerpend en onderzoekend leren 
voor groep 1 t/m 8. Met maakkunde maak je technologie verrassend leuk.  
IPabo, Thomas More en de Marnixacademie doen hier ervaring mee op. 

	 https://maakkunde.nl 
	

Door nieuwsgierigheid leren  
Danny Wammes en Lou Slangen, HAN en dNP 
Door nieuwsgierigheid leren is een Euregioprogramma. Leerkrachten in Nederland en 
Duitsland krijgen via dit project kennis van de manier waarop collega’s de 
nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld bevorderen en gebruiken als startpunt 
van leren.  
https://www.doornieuwsgierigheidleren.eu/nl/videos 

 
     Leerlijn Techniek, Talent & Energie    

Mark Terpstra, Hanzehogeschool Groningen  
Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een doorlopende leerlijn 1 t/m 8, die aansluit bij 
het Wetenschap & Techniekonderwijs, het onderzoekend en ontwerpend leren en de 
talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. De leerlijn draait om energietransitie 
als uitgangspunt. Het omvat per groep lessen met als vaste onderdelen: kennis, 
onderzoeken, bouwen, spel. 
www.hanze.nl/tte 

 
Eventuele vervolgafspraken 
 
Rondvraag en sluiting 


