Beste,
Met dit bericht willen we informeren of je geïnteresseerd bent om betrokken te worden bij de opzet
en uitvoering van projecten van derdejaarsstudenten van Fontys Pabo in ’s-Hertogenbosch en Veghel
die zich verdiepen in wereldoriëntatie en de kunstvakken.
Ondernemend onderwijs op de pabo
In het komende studiejaar kiezen onze derdejaarsstudenten voor een profilering te weten ‘Mens en
Maatschappij & Cultuur’ of ‘Wetenschap, Techniek & Design’. De studenten krijgen de opdracht om
vanuit de gekozen profilering een innovatief onderwijsontwerp te maken dat ze gaan uitvoeren op
hun stageschool. Daarbij is één van de eisen dat ze samenwerken met een externe instantie. Graag
zouden onze studenten daarvoor jullie expertise benutten. Dat houdt in dat je meedenkt met
studenten (max. 2 studenten) en hen begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen
onderwijsontwerp voor de basisschool. Zodra de studenten hun profilering gekozen hebben zoeken
ze contact met de instanties.
Doe je mee?
Ben jij bereid om studenten van pabo ’s-Hertogenbosch en Veghel vanuit jouw organisatie/instantie
te ondersteunen bij het ontwikkelen van onderwijs? Geef dan uiterlijk 8 juli een reactie op deze mail
met daarbij het e-mailadres van de contactpersoon zodat we die nader kunnen informeren. Voor
nadere informatie over de taken verwijzen we naar bijlage 1 onderaan dit bericht.
Presentatie externe instanties
Op 18 september presenteren de externe instanties zich op Pabo ’s-Hertogenbosch. Ter
voorbereiding op deze presentatie willen we je vragen om een pitch aan te leveren waarin je je
organisatie presenteert (maximaal 2 minuten). De pitches zijn blijvend beschikbaar en spelen een
belangrijke rol bij het keuzeproces van de student. Ze krijgen een plek op het platform Ondernemend
Onderwijs ’s-Hertogenbosch. Met deze pitches kunnen de studenten zich oriënteren op de externe
instanties. De presentaties voor de studenten zijn van 13.00 tot uur tot 15.00 uur. Aansluitend vindt
een netwerkbijeenkomst plaats van het Platform Ondernemend Onderwijs ‘s-Hertogenbosch.
Informatie over de organisatie van deze middag volgt eind augustus.
We zien je reactie graag voor 8 juli tegemoet. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact
op!
Namens studenten, docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie Pabo ’sHertogenbosch/Veghel en Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch
Groet,
Margo van den Oord
Marjan de Groot-Reuvekamp
Michel van Ingen

Bijlage 1: Taken
Doe je mee en begeleid je een groepje studenten dan moet je denken aan de volgende taken.
•

Je maakt een Pitch van je externe instantie van maximaal 2 minuten waarvan je de link uiterlijk 6
september doorstuurt aan m.vaningen@fontys.nl en m.vandenoord@buitengewoon-advies.nl.

•
•
•
•

Aanwezigheid bij de presentatie van je instantie op woensdag 18 september van 13.00 – 15.00
uur.
Twee á drie contactmomenten (op locatie of op afstand) waarin studenten met je in gesprek
gaan over het innovatieve ontwerp.
Schriftelijke feedback op het ontwerp van de student.
Aanwezigheid bij het uitwisselmoment op woensdag 15 januari 2018 van 13.00 – 14.30 uur,
Provinciehuis Noord-Brabant.

Benieuwd naar de resultaten van de innovatieve ontwerpen van het afgelopen jaar? Check deze
hyperlink.

