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1. Inleiding
De Pabo van de HZ University of Applied Sciences is continue in een proces verwikkeld om de eigen
optiek en identiteit van opleiden in balans te houden met institutionele HZ ontwikkelingen,
maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen met betrekking tot leren en onderwijzen in de
wetenschap. Sinds 2004 zijn veranderingen in structuur en inhoud van de HZ University of Applied
Sciences in hoog tempo van start gegaan. Dat heeft geleid tot een opleidingsprogramma voor de Pabo
HZ zoals op dit moment nog steeds wordt gerealiseerd. Binnen de Pabo HZ wordt vanaf dit moment
gewerkt aan de herstructurering van dat opleidingsprogramma middels het project ‘Expeditie Pabo’. In
deze ontwikkelgang blijft het richtsnoer voor de vernieuwingen van de opleiding: de student modern,
professioneel en beroepsgericht onderwijzen hoe hij functies en taken op alle niveaus van het
lerarenberoep kan uitoefenen in de 21st eeuw. Het betreffende project is object van dit paper.

1.1. Opdracht
Dit paper behelst de uitwerking van de opdracht binnen het leerarrangement ‘Begeleiden en initiëren van
vernieuwingen’ binnen de master ‘Leren & Innoveren’ van de Hogeschool van Rotterdam. De opdracht
betreft een beschrijving en een kritische analyse van een bestaande innovatie in de eigen
onderwijspraktijk. Het doel wat beoogd wordt met deze opdracht, is het kunnen reflecteren op het initiëren
en begeleiden van onderwijsvernieuwingen. Dit reflecteren wordt niet gedaan vanuit een
managementperspectief maar “[…]vanuit het versterken van de kracht van een onderwijsteam waarbij de
master weloverwogen interventies kan doen om de voortgang van een onderwijsvernieuwing te
stimuleren en de kwaliteit van de eigen onderwijspraktijk actief te ontwikkelen en uit te dragen.”
(Standaar-Dorhout, 2013, p.4). Met het paper wordt dan ook een bijdrage geleverd aan het formuleren
van aanzetten tot het versterken van de vernieuwingscapaciteit van een onderwijsorganisatie met als
hoofddoel het verbeteren van het leren en de daarmee samenhangende leerresultaten.

1.2. Verantwoording van de gemaakte keuze; Expeditie Pabo
De onderwijsinnovatie die centraal staat in de beschrijving en kritische analyse, is zoals aangegeven, het
project ‘Expeditie Pabo’. Deze onderwijsinnovatie is recent en beoogt een vernieuwing van het totale
curriculum van de Pabo HZ. Gezien de impact van deze doelstelling, is het van wezenlijk belang dat het
daarvoor ingerichte innovatietraject kritisch worden bekeken, zodat zowel de kwaliteit van een nieuwe
curriculum als basis voor het leren en de daarmee gepaard gaande leerresultaten alsmede de kwaliteit
van de ontwikkeling van de vernieuwingscapaciteit van de organisatie, gewaarborgd kan worden. Vanuit
de volgende perspectieven kan dit belang nog extra worden onderbouwd:
1. innovatiehistorie van de Pabo en daarmee gepaard gaande percepties van docenten bij innoveren;
de vorige grote innovatie was gebaseerd op het adoptiemodel zoals beschreven door Verbiest (2011)
en kenmerkte zich door een top-down benadering. Ook recente aanpassingen van het curriculum
middels ‘Synopsis’, kenmerkte zich door deze benadering. De gestemdheid voor een nieuwe
innovatie is erg kritisch bij docenten (Rietjens, 2013b, p.13);
2. rendements- en tevredenheidsstudies binnen de HZ naar de Pabo; er is sprake van een dalende
tendens;
3. aansluiten bij recente ontwikkelingen in de maatschappij en bij moderne inzichten aangaande leren
en onderwijzen zoals deze zich ontvouwen in de wetenschap; het huidige curriculum is ontwikkeld in
2004. Er zijn voldoende aanleidingen voor de vraag of het huidige curriculum in de kern bij deze
ontwikkelingen aansluit (Rietjens, 2013a, p.3);

4. komende accreditatie door de NVAO; gezien de ontwikkelingen en eisen op het gebied van
onderzoek en de kennisbasis en de veranderingen in het beroepsprofiel, worden bij de komende
accreditatie zaken in een ander perspectief dan voorheen, beoordeeld.
Kortom, de Expeditie Pabo treft het onderwijskundig fundament van een opleiding (gemeenschappelijk
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visie op leren en onderwijzen ) en zal vanuit dat fundament aan didactische strategieën en inzet van
materialen binnen alle te ontwikkelen cursussen, richting geven. De innovatie heeft dus betrekking op alle
drie de aspecten van een innovatie (Fullan, 2007, p. 31) en is daarmee complex van aard. Het
nauwkeurig en kritisch op de voet volgen, is dan ook van wezenlijk belang.

1.3. Globale beschrijving van de Expeditie Pabo
Zoals aangegeven beoogt de Pabo HZ het realiseren van een nieuw curriculum. De Expeditie Pabo-HZ is
een proces om met alle belanghebbenden van de Pabo, waaronder docenten, studenten, leerkrachten en
leerlingen, een rijke leeromgeving daarbinnen te creëren. Dit doet de opleiding door zichzelf de volgende
focusvraag te stellen: “Wat is er voor nodig om een betekenisvolle leerwerkplekomgeving voor
(aanstaande) leerkrachten in te richten waarmee hun motivatie wordt gestimuleerd en studierendement
wordt geoptimaliseerd?”
In gestructureerde interviews worden individuele wereldbeelden geëxpliciteerd. In een korte
groepsbijeenkomst worden de verschillende wereldbeelden op team/groepsniveau met elkaar verbonden
om afstemming te krijgen op de focusvraag. In een 2-daagse Brainspace wordt op team/groepsniveau op
coherente wijze gezamenlijke/afgestemde antwoorden en oplossingen gegenereerd in relatie tot de
focusvraag met als resultaat een actieplan (zie bijlage 2). Om binnen één en twee jaar een significante
verbetering in het functioneren van de Pabo voor haar studenten te realiseren.
De verdere concretisering van de in de focusvraag geformuleerde doelen, kenmerkt zich door drie
aspecten (Van de Wijnckel, 2013, p.5):
1. Potentiality: de Pabo-HZ leidt veelzijdige leerkrachten op die toegerust zijn om in de toekomst
hoogwaardig onderwijs vorm te gaan geven. Studenten zijn systeemdenkers, die een onderzoekende
houding hebben en aan de basis kunnen staan van nieuwe onderwijsconcepten, die aan de eisen
van de tijd voldoen. Hoog opgeleide docenten met relevante beroepservaring begeleiden de
studenten en dragen mede zorg voor een leerrijke omgeving.
2. Capability: de verantwoordelijkheid van de student wordt groter, waardoor de betrokkenheid
toeneemt. SLC is het hart van de persoonlijke begeleiding van de student. De Pabo behaalt de
geformuleerde prestatieafspraken.
3. Actuality: de Pabo is een leerrijke omgeving waarin docenten geïnspireerd met studenten optrekken
in cursussen, onderzoek en stage. Er is sprake van een samenhangend op elkaar afgestemd modern
curriculum, geconnecteerd met het beroepenveld en dat steeds wordt bijgesteld. Om te komen tot
realisatie van de doelstelling is het nodig om fundamenteel na te denken, in dialoog met elkaar, over
het curriculum van de opleiding.
De Expeditie formuleert vervolgens antwoorden op vragen als welke concrete doelen streven we na,
welke onderwijsarrangementen (hier opgevat als een samenhangende beschrijving van leerinhouden,
leeractiviteiten, leermiddelen, werkvormen, groeperingsvormen en leerwerkcontexten) kunnen we
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Een gemeenschappelijke visie kenmerkt zich door een coherente samenhang tussen persoonlijke opvattingen,
recente ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij op het gebied van leren en onderwijzen en verplichtingen
vanuit overheid en bestuur (Jutten, 2008, p.86)

daarvoor ontwerpen en hoe toetsen we of de doelen daarmee bereikt zijn. De beantwoording van deze
vragen wordt beïnvloed door de visie op leren en onderwijzen. Deze visie wordt gedestilleerd uit de
gehouden interviews en de BrainSpace en wordt in het perspectief van recente ontwikkelinigen en
verplichtingen op overheids- en bestuurlijk niveau, verder aangescherpt in georganiseerde dialoog. Zie
verder bijlage 2 voor een verdere inhoudelijke uitwerking van bovenstaande.

1.4. Wijze van analyse
De Expeditie Pabo HZ wordt geanalyseerd aan de hand van kritische factoren binnen de drie fasen zoals
die in een innovatieproces worden onderscheiden door Fullan (2007). Factoren betreffende de
initiatiefase, implementatiefase en institutionaliseringsfase, die het welslagen van de innovatie
beïnvloeden (p.66). Tevens zal aan de hand van Verbiest (2011) de aard van de innovatiestrategie nader
bekeken worden. Verbiest onderscheidt een aantal innovatiestrategieën dat zich begeeft op een
continuüm tussen twee uitersten; technologisch-mechanische benaderingen enerzijds en humaanorganische benaderingen anderzijds (p.57). Ondanks dat onderzoek nog schaars is als het gaat om
effecten van innovatiestrategieën met een meer humaan-organische benadering (p. 159), kan wel gesteld
worden dat innovaties die aan de betekenisverlening van actoren in het proces en binnen de context
weinig tot geen ruimte bieden, niet erg succesvol gebleken zijn (Senge, 1992; Homan, 2006; Fullan,
2007; Kock, 2007; Korthagen, 2007; Weggeman, 2007; Luttenberg, 2009). Tot slot zal ook de
inhoudelijke kant van de vernieuwing geanalyseerd worden. De Expeditie beoogt enerzijds het verhogen
van motivatie en anderzijds het verhogen van studierendement. De onderwijskundige richtingen die
gekozen worden om deze twee doelen te bereiken, zullen met behulp van meta-analyses van Hattie
(2009) en Marzano (2007), kritisch bekeken worden.
Om ‘Expeditie Pabo HZ’ vanuit de drie invalshoeken te kunnen analyseren, wordt een aantal documenten
gescreend, waarin informatie over de Expeditie HZ is vastgelegd. Tevens wordt informatie bij diverse
stakeholders verzameld. Voor een overzicht van welke documenten, hoeveel en welke stakeholders op
welke wijze informatie is verzameld, wordt verwezen naar bijlage 1.
Door de niet volledig methodologisch ingerichte aanpak en door de mate van respons in verhouding tot
de totale populatie van de stakeholders, zullen de op de analyseresultaten gebaseerde conclusies slechts
gezien mogen worden als denkrichtingen en niet als volledig algemeen geldige juistheden
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1. Aanpak van informatieverzameling
Aspect
Documenten
1. Legitimering,
beschrijving en
rapportage van
de Expeditie
Pabo

Stakeholders
1. Professionals
die de innovatie
initiëren en
ondersteunen

Manier van
informatieverzameling

Aantal

Screenen van documenten

n=6
1. HZ-Onderwijscompas
2. Kritische reflectie te
behoeve van instellingstoets
kwaliteitszorg
3. HZ-Instellingsplan 20132017
4. Realisatiestrategie Expeditie
Pabo
5. Rapportage tweedaagse
BrainSpace
6. Notulen stuurgroep

Interview; half open met vragen
afgeleid van de kritische factoren
binnen de drie fasen van innoveren
volgens Fullan (2007)

n=8
1. Directeur
2. Portefeuillehouder Pabo;
voorzitter van College van
Bestuur
3. stuurgroep
4. projectgroep
n=30 (N=30)
Alle betrokken docenten uit
alle secties:
1. Nederlands
2. Rekenen wiskunde
3. Onderwijskunde
4. Levensbeschouwelijke
vorming
5. Mens & Maatschappij
6. Natuur & Techniek
7. Beeldende vorming
8. Bewegingsonderwijs
n=4 (N=60)
Aantal betrokken docenten uit
het werkveld
(groepsleerkrachten
basisonderwijs)

2. Professionals
die de innovatie
uitvoeren

Enquête; stellingen afgeleid van de
kritische factoren binnen de drie
fasen van innoveren volgens
Fullan. Focus op ‘docent’.

3. Professionals
uit het werkveld

Enquête; stellingen afgeleid van de
kritische factoren binnen de drie
fasen van innoveren volgens
Fullan. Focus op ‘externen
/omgeving’

4. Studenten

Bijlage
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3

2. Realisatiestrategie Expeditie Pabo

1 Start expeditie met
focusvraag incl. planning
Pabo
2 Visie en missie op
opleiden tot leraar
i.s.m. werkveld,
studenten en
kinderen
3 Inhoud: competenties,
deeltaken, leerdoelen en
beroepssituaties

5 Basismodel
opleiding/toetsplan

6
Didactiek/leerproces

7 Organisatie

8 cursussen

Boeiend en uitdagend
onderwijs

Pabo’s(zie 30-10-2013http://www.nvao.net/accreditatie_lerarenopleidingen)
De kwaliteit van de instromende student;
De implementatie van de kennisbasis en de kennistoetsing in het curriculum;
De kwaliteit van de docenten (docenten lerarenopleidingen én de docenten op de werkplek) en de kwaliteit
van de vakdidacticus in het bijzonder.

Start EXPEDITIE PABO-HZ met focusvraag
Planning Pabo
“Wat is er voor nodig om een betekenisvolle uitdagende leerwerkplekomgeving voor (aanstaande)
leerkrachten en pedagogen in te richten waarmee hun motivatie wordt gestimuleerd en studierendement
wordt geoptimaliseerd?”

Wanneer /wie/

Planning

Afhankelijk
-heden

Eerste
versie
30-8-13

Acties:
2, 3, 10, 11,
14, 17

masterstudent
en
Expeditieteams

Uit de visie van de Pabo en daaraan gerelateerde doelen kan het volgende ontwikkelpad worden afgeleid :
Zoeken naar synergie tussen Pedagogiek, Pabo (inclusief zij instroom)
Vaststellen van het kerncurriculum en profileringsdeel (bijvoorbeeld VO)
Uitgaan van onderwijsvisie en prestatieafspraken Instellingsplan 2013-2016
Samenwerking met HU (Seminarium Orthopedagogiek), RPCZ en Pedagogiek vormgeven
Omgaan met krimp in de regio en als kans zien
Vormgeving wiki/conceptmap
Vullen wiki met achtergrondmateriaal
Actie 16 Academische Pabo Varianten Pabo zoals AD, deeltijd en zij instroom

Leendert-Jan*
Hilde ,Marjan

2. Visie en missie op opleiden tot leraar i.s.m. werkveld, studenten en
kinderen
Actie 4 : Visieontwikkeling

Herfstvakantie
Johan
Rietjens

Actie 3 Wereldburgerschap in de Pabo

Carlien
Nijdam

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen ‘levende’ visie met alle stakeholders
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen visie
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Uitkomst: een officieel document

Aandachtspunten:

Pabo Visie en missie die is afgestemd met opbrengst EXPEDITIE PABO-HZ, Instellingsplan 2013-2016,
onderwijsvisie HZ, Onderwijsraad

Visie en missie formuleren met volledig draagvlak Pabo-team

Co-creatie visie en missie met werkveld ,studenten, kinderen uit kinderraad

Pedagogisch manifest

Professionele ontwikkeling als grondhouding ……….

Menno*
Vincent, Wim,
Riaan, Ellen,
Marjolein,
Claudia, Marjan

3. Inhoud: Competenties, deeltaken, leerdoelen, leerlijnen, beroepssituaties

kerstvakantie

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen inhoud van het Pabocurriculum met alle
stakeholders
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen breakdown
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie 1 Transparant en flexibele competentie breakdown/Vakmanschap & meesterschap
ontwikkelen i.s.m. docenten, studenten en kinderen
Aandachtspunten:

Integreren: Kerndoelen basisonderwijs/ VO?/ VSO?/VVE? En extra kerndoelen zoals diversiteit in de
samenleving en techniek, internationalisering, mediawijsheid, digitalisering/ondernemingszin

In competentiebreakdown integreren: Onderzoek, onderzoeksthema’s en
praktijkonderzoek/actieonderzoek/PLG waaronder DOS integreren (met de thema’s ouderparticipatie,
omgaan met verschillen, pesten, opbrengstgericht werken, begeleiding startende leerkracht)

Kennisbases en basiskennis integreren in breakdown (dekkingsmatrix

In competentiebreakdown integreren: specialisatie jongere kind en oudere kind

Concept breakdown afstemmen met paboteam en studenten gericht op volledig draagvlak Pabo-team

Competentiebreakdown afstemmen met werkveld, externe partners en kinderraad waarbij feedback en
ontwikkelingen worden meegenomen

Competentiebreakdown afstemmen met frank Jansma COOP

Vormgeven NVAO:De invoering van de kennisbasis en de kennistoetsing heeft als belangrijkste doel de
kwaliteit van de lerarenopleidingen en daarmee de kwaliteit van de uitstromende student te
verhogen.

NVAO: Basiskennis: De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen (onder andere door OCW) om de
kwaliteit van de instromende student te verbeteren om daarmee het eindniveau van de uitstromende student
te verhogen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld de invoering van de rekentoets bij de pabo’s.
alumnibeleid

Integreren met actie 2 Creativiteit als basisprincipes, actie 3 Wereldburgerschap in het curriculum van de
Pabo, actie 10 Kernreflecties, actie 14 Boeiend onderwijs 21st century ,actie 17 21st century skills in
persoonlijke grondhouding

Ellen*
Vincent,
Francoise,
Marlies, Francis,
Riaan, Jos,
Anja, Walter,
Marjan, Corrine,
Wim, Marjolein,
Johan, Claudia,
Leendert-Jan

Actie…..: Onderzoekslijn uitwerken
Aandachtspunten:

Onderzoeksthema’s i.s.m. DIO uitwerken

Leerlijn onderzoek: Onderzoeksvaardigheden duidelijk herkenbaar en functioneel uitwerken in verschillende
leerlijnen en worden getraind in de beroepspraktijk tijdens de stage

Afstuderen waaronder afstudeerstage en onderzoek verder versterken en afstemmen met HZ-lijn

Onderzoek± Onderzoekscursussen in het curriculum
Pabo 1, tweede semester, Inleiding Presenteren, Rapporteren (IPR) CU09503, onderdeel van cursus
Sommen en verhalen (CU03543).. Pabo 2, eerste semester CU09557, SPA (systematische probleem
aanpak). Onderdeel van Cijfers en letters voor gevorderden (CU03106).
Pabo 3, eerste semester CU09555 Methoden en technieken van onderzoek. Cursus verzorgd door docent
Levensbeschouwing en godsdienst.
Pabo 4, Afstudeeronderzoek CU06735 en CU06736
Onderzoeksthema’s verder uitwerken en integreren

Dorien
(coördinator)

Actie 5

Taalbeleid pabo

Hilde *
Dorien,
Marjolein,
Francis,
Henriëtte,
Leendert-Jan

Actie 10

Kernreflectie

Jos*
Marjo, Ellen,
Corrinne, Theo,
Claudia,
Francoise,
Hilde, Marolein,
Marjan, Vincent

Actie 12
Grondhouding In kaart brengen
Aandachtspunten:

SLC-lijn en kernreflectie

Marjan*
Vincent, Riaan,
Hilde, Theo,

Actie 13

Walter*
Henriette, Jos,
Carlien, Francis

Intensiveren buitenlandstages

Aandachtspunt:

Internationaliseringslijn

Actie…… SLC-lijn invoeren: studenten worden uitgedaagd tot (zelf)reflectie op de leerstijl, verworven kennis,
vaardigheden, attituden en op het beroep.

Slc coördinator
(vacature)

Aandachtspunten:

Koppelen aan SKG(ook rekenen en taal)en introductieweek

Aanpakken uitstelgedrag

Aansluiten bij HZ-lijn SLC competentiebreakdown en studiepunten 1,25 EC per studiejaar

In programma toewerken naar meer autonomie en zelfstandigheid dmv portfolio

Krachtgericht coachen en kernreflectie integreren
Begeleiden langstudeerders per 10 LS een begeleidend docent
Actie….

Stagelijn uitwerken

Marjolein
(coördinator)

Aandachtspunt:

leerwerkplekleren invoeren http://titanpad.com/L1U60y97WY
Hele jaar door

4.

Professionaliseren in werken vanuit vastgestelde visie en bijbehorende
competenties

Doelstelling proces: betekenisvolle interactie over visie en bijbehorende competenties
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen visie en bijbehorende competenties
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie 11 Talentgebruik stimuleren

Walter*
Hilde,
Ferdinand,
Carlien, Anja,
Wim

Actie 14 Boeiend onderwijs 21st century ; professionaliseringstraject

Marjan*
Ellen, Carlien

Actie 17 21st century skills in persoonlijke grondhouding; professionaliseringstraject

Marjo*
Marlies, Ellen,
Wim, Jos,
Vincent, Riaan

Actie…. Docentenkaart/cursus onderzoeksvaardigheden
Henk

Actie 10-11

Aandachtspunten:

Meenemen professionaliseren werkveld (ondermeer opleidingsmentoren, mentoren……)

NVAO: De kwaliteit van de docenten (docenten lerarenopleidingen én de docenten op de werkplek) en de
kwaliteit van de vakdidacticus in het bijzonder De opleiding van de studenten speelt zich meer en meer af op
de werkplek (de school) van de student. Zeker voor studenten studerend op opleidingsscholen geldt dat een
groot deel van het curriculum op de scholen wordt uitgevoerd. De rol van de instituutsopleiders, de opleiders
in de school en in het bijzonder de rol van de vakdidacticus is daarmee veranderd. In de afgelopen jaren zijn
diverse initiatieven ontwikkeld om de kwaliteit van de docenten te verhogen en beter te borgen.

Inventarisatie maken van werkterreinen leraar inclusief VO: duidelijk beroepsbeeld neerzetten

5. Basismodel opleiding/toetsplan

Voorjaars
vakantie

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen basismodel opleiding/toetsplan
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen basismodel/toetsplan
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie 18 PLG in actie… en verder de ervaringen tot nu toe op de DOS-scholen met elkaar delen
Aandachtspunten:

Stuctuur opleiding; In de eerste twee jaren wordt de basis voor het leraarschap gelegd. Vanaf het derde jaar
gaat de student zich profileren op en verdiepen in de gekozen leeftijdsgroep, domein(en) en context.

Fasen In fase 1 en 2 wordt een brede basis gelegd: ervaring in de drie leeftijdsgroepen, kennisbasis van alle
(school)vakken, onderzoeksvaardigheden. In fase 3 en 4 vindt profilering en verdieping plaats: leeftijd- en
minorprofilering en verdieping. In fase 4 is het LIO-blok (géén LIO-lint) geplaatst, met 2 varianten: eerst
LIO-blok en daarna minoren of omgekeerd. Bovendien wordt gestreefd naar het LIO-werknemerschap:
volledige verantwoordelijkheid voor de groep gedurende 20 weken.
 Zij-instroom stroomlijnen en eventueel koppelen aan flexibiliseren /Leven Lang Leren.

Corrinne*
Marlies, Theo,
Marjolein

Actie 9 Betekenisvol toetsen in een nieuw curriculum
Aandachtspunten:

Aansluiten bij HZ-toetsbeleid

Toetsen checken op geïntegreerd ontwikkelen kennis, vaardigheden en persoonskenmerken tijdens het leren

Basiskennis en kennisbasis specifiek aangeven bij beoordelingseisen in synopsis

Juiste toetsvorm: De beoordeling van KVP vindt geïntegreerd plaats en gekoppeld aan competenties.

Studenten worden gedurende de opleiding regelmatig beoordeeld. Beperken kwalificerende toetsten.

Per cursus minimaal één formatieve toets: de beoordeling vindt tijdens en na een leerperiode plaats en is
zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend.

De beroepspraktijk DOS/OIDS is in vorm van stages in de afstudeerfase betrokken bij de beoordeling.

Een toetsprogramma voor de gehele opleiding ontwikkelen met daarin verwerkt

Het landelijke toetsprogramma (landelijke examencommissie)van Eng en WO-vakken:voor de poort/Pabo 3

Entree-toetsen rekenen en Ned. Taal

Toetsprogramma en generieke competenties afstemmen met Educompartners

Examinering kunstvakken met Educompartners

WPA afstemmen
 Werkplekleren; DOS en Oids

6. Didactiek-leerproces

Johan*
Francoise,
Marlies,
Marjolein,
Claudia , Ellen

Voorjaars
vakantie

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen basismodel opleiding/toetsplan
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen basismodel/toetsplan
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie ……: 4CID/model onderzoeken

Johan Rietjens

Actie 11 Talenten van studenten/docenten/werkveld stimuleren Talentengebruik stimuleren.

Walter*
Hilde,
Ferdinand,
Carlien, Anja,
Wim
Walter*

Actie 15 “Wat werkt op de Pabo?”

Hilde*
Marjan,
Francoise,
Francis, Ellen,
Claudia

Aandachtspunten:

Voorbereidingsfeedbackmodel invoeren in alle cursussen



Flipping the classroom

7. Organisatie

Voorjaars
vakantie

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen basismodel opleiding/toetsplan
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen basismodel/toetsplan
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie 6 Flexibel roosteren, hoe doe je dat? Rekenkamerfunctie Roostering in een nieuw curriculum.

Marlies *
Ellen, Riaan ,
Wim

Actie 8 Weg met de systeemdwang Flexibel rooster

Wim*
Marlies, Ellen

Actie ….Studeerrooster ontwikkelen en invoeren; opleidingsprogramma gericht op stimuleren
zelfsturing. ------ Is dit correct? Dit komt toch voort uit de visie (vermoedelijk)

Ellen

PvA studeer
rooster

8. Cursussen

meivakantie

Doelstelling proces: al itererend komen tot een breed gedragen basismodel opleiding/toetsplan
Doelstelling inhoud: komen tot een breed gedragen basismodel/toetsplan
Plan: uitvoeren van onderstaande actiepunten
Actie ….. Synopsis
Aandachtspunten:

Aansluiten bij HZ lijn waaronder digitale synopsis

Synopsis Pabo 1 en 2 zijn kloppend en volledig ingevuld inclusief Revisie 2013-2014

Synopsis Pabo 3 en 4 in eenvoudig synopsisformat

Minoren profileren en aanscherpen

Master SEN in systeemdenken

a. Studenthandleiding optimaliseren: deze is zodanig opgebouwd dat de zelfsturing
van de studenten voortdurend toeneemt
Aandachtspunten :

Aansluiten bij HZ-lijn studenthandleiding

Voorbereidingsfeedbackmodel invoeren gericht op intensiveren zelfstudie/motivatie om te leren

Criteria studieopdracht

In alle cursussen zorgen voor leeractiviteiten in verschillende concrete, betekenisvolle leersituaties gericht op
: verband leggen tussen leren op school en leren in de praktijk

.Maken moet lonen. Het maken van een studieopdracht levert iets op. Een punt, compensatie bij tentamen.

Snelle feedback. Studieopdrachten zijn voorbereiding op de lessen. Dus ook helder naar studenten: moet af
zijn vóór de les. Niet meer in logboek-vorm.

Werkcollege waarin begeleid de opdrachten gemaakt worden.

Opdrachten met flexibele deadline. Maar hoe houd je overzicht bij allerlei parallel lopende vakken met
zelfstudieopdrachten?


b. PDCA kwaliteitszorg




Aansluiten bij HZ-lijn PDCA-cyclus
Ruimte inrooster voor studentevaluatie
Studentevaluatie minder items

Riaan, Ellen

1-11-13-7

c. Digitalisering




Verankering digitaal portfolio
Doorstroomportfolio VO/MBO
Digitale leeromgeving kiezen en inrichten

d. Levenlang leren contractactiviteiten vormgeven
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