
De Nieuwste Pabo biedt jou als aankomend leerkracht 

vier opleidingstrajecten tot niveau vakbekwaam. Deze 

vier genoemde vakprofileringen tellen elk twee blokken, 

met als afsluiting een certificaat van de Nieuwste Pabo, 

gevalideerd door het Lerarenregister.   

 

In studiejaar 2018-2019 zal alleen blok 1 worden 

aangeboden. Volgend schooljaar kan blok 2 worden 

uitgevoerd.

Bekijk het inhoudelijke programma op de achterzijde 

van dit blad en meld je bij interesse aan bij Jacqueline 

Nieskens via het volgende e-mailadres:  

jacqueline.nieskens@fontys.nl

 

 

Vakgebieden: 
Natuur en techniek
Aardrijkskunde/Geschiedenis
Drama/Muziek
Tekenen/Handvaardigheid  

Vakprofileringen

Een keuze voor 
verdieping 
& ontwerpen!



NATUUR EN TECHNIEK 
Blok 1: ‘Basis Onderzoekend & Ontwerpend Leren’: 4 bijeenkomsten 

van 3 uur (studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding  

is deelname aan blok 2 mogelijk. 

Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren 

in de eigen groep.

Aanbod: theorie, praktijktoepassing, zelf lessen ontwerpen en 

uitvoeren, methodeanalyse doen, zelfstudie, intervisie en opbouw 

portfolio (beoordeling adhv criteria uit de kennisbasisnotitie van de 

Commissie Meijerink, 2012).

Locatie & data: Data nog niet bekend

Begeleiding:  via intervisie tijdens colleges en gesprekken met docent.

Verwachting: proactief handelen, initiatief, planning, inzet en 

zelfstudie. 

Blok 2: ‘Vakspecialist Natuur en Techniek’: 6 bijeenkomsten van 3 uur 

(studiebelasting: 220 uur). 

Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren, 

groepsoverstijgend. Een korte intake is een voorwaarde voor deelname.

Dit blok zal in het schooljaar 2018-2019 worden aangeboden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent, Dr. Lou 

Slangen (l.slangen@denieuwstepabo.nl, associate lector Wetenschap en 

Technologie primair onderwijs bij de Nieuwste Pabo. 

Aanmelden: Aanmelden kan t/m 30 juni 2018

AARDRIJKSKUNDE/GESCHIEDENIS
Blok 1: ‘Onderzoek & Ontwerp: Limburg vanuit cultuur-historisch 

perspectief’: 4 bijeenkomsten van 3 uur en 2 excursiemiddagen (totale 

studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding van blok 1 is deelname 

aan blok 2 mogelijk.

Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in 

de eigen groep.     

Aanbod:  in elk blok theoretische verdieping (4 bijeenkomsten), verkenning 

van de vakken op de werkplek, twee excursies en een individuele 

presentatie (beoordeling adhv criteria profieldeel uit kennisbasisnotitie van 

de Commissie Meijerink, 2012).

Locatie & data: Bij dNP op 3 oktober, 31 oktober, 9 januari en 6 februari 

van 14.00 – 17.00 uur. Verder worden er in onderling overleg nog  

2 middagen voor excursies gepland (data onder voorbehoud).

Begeleiding: via intervisie tijdens colleges, met werkvormen; laatste uur 

zelfstandig werken ondersteund door docent. 

Verwachting: verdieping in het thema “cultureel erfgoed Limburg” binnen 

de vakken en de eigen school; oriëntaties op te leveren in essayvorm. Cursist 

moet onderzoeker en ontwerper zijn van onderwijsarrangementen in de 

midden- en bovenbouw, waarbij onderdelen uitgevoerd moeten worden.

Blok 2: ‘Onderzoek & Ontwerp: Duurzame ontwikkeling op de basisschool’: 

studiebelasting: 220 uur.

Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in 

de eigen groep toegepast op het thema duurzaamheid.

Dit blok zal in het schooljaar 2018-2019 worden aangeboden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Jack 

Claessen (j.claessen@denieuwstepabo.nl).  

Aanmelden: Aanmelden kan t/m 19 september 2018

DRAMA/MUZIEK
Blok 1: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 4 geïntegreerde bijeenkomsten van  

3 uur (studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding is deelname 

aan blok 2 mogelijk.

Doel: door nieuwe technieken, werkvormen en het bestuderen van 

literatuur worden deelnemers getraind in het toepassen van geïntegreerd 

drama/muziekonderwijs. Cursisten ontwerpen een cyclus van 20 lessen.

Aanbod: theoretische verdieping, verkenning op de werkplek, intervisie, 

ontwikkelen van eigen vaardigheden en workshops (beoordeling adhv 

criteria profieldeel uit kennisbasisnotitie van de Commissie Meijerink, 

2012).

Locatie & data: Bij dNP op 1 oktober, 5 november, 14 januari en  

25 februari van 18.30 – 21.30 uur (data onder voorbehoud).

 

Begeleiding: via intervisie en gesprekken met de docenten.

Verwachting: de te ontwerpen cyclus van 20 lessen is bedoeld om 

gedurende een heel schooljaar geïntegreerd muziek- en dramaonderwijs 

op wekelijkse basis te verzorgen in een groep of bouw.

Blok 2: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 8 geïntegreerde bijeenkomsten van  

3 uur (studiebelasting: 220 uur). 

Doel: door nieuwe technieken, werkvormen en het bestuderen van 

literatuur worden deelnemers getraind in het toepassen van geïntegreerd 

drama/muziekonderwijs. Cursisten ontwikkelen en voeren een 

zelfgeschreven musical uit. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Maurice 

van Straten (maurice.vanstraten@denieuwstepabo.nl). 

Aanmelden: Aanmelden kan t/m 19 september 2018

TEKENEN/HANDVAARDIGHEID
Blok 1: ‘Basis Ontwikkel & Ontwerp’: 4 bijeenkomsten van 3 uur 

(studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding is deelname aan 

blok 2 mogelijk.                                                                                                                

Doel: kennismaking met en toepassing van nieuwe onderwijsconcepten 

in het beeldend onderwijs. Met een kunstwerk als inspiratiebron gaat de 

cursist aan de slag om, methode-overstijgend, zijn eigen lesmateriaal te 

ontwerpen.

Aanbod: theorie en praktische verdieping, aanpak individuele 

leerdoelen, verkenning op de werkplek, intervisie, ontwikkelen van eigen 

vaardigheden en workshops (beoordeling adhv criteria profieldeel uit 

kennisbasisnotitie van de Commissie Meijerink, 2012).

Locatie & data: Bij dNP op 8 januari, 19 februari, 2 april en 21 mei van 

18.45 – 21.45 uur (data onder voorbehoud).  

Begeleiding: individueel, via intervisie en gesprekken tijdens hoor- en 

werkcolleges.

Verwachting: proactief handelen, initiatief, inzet, zelfstudie en 

ontwikkeling eigen vaardigheid.

Blok 2: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 8 geïntegreerde bijeenkomsten van  

3 uur (studiebelasting: 220 uur).

Doel: De cursist doet, vanuit een kunstwerk als inspiratiebron, 

onderzoek naar ontwikkel- en ontwerpmogelijkheden voor eigen 

beeldend lesmateriaal. De uitdaging ligt in het overstijgen van methode-

gebonden concepten en aan te sluiten op actuele visies en specifieke 

kennis. Er is een sterke relatie tussen theorie en praktijk. Persoonlijke 

ambities en leerdoelen staan centraal.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Jos 

Keulen (jos.keulen@denieuwstepabo.nl).  

Aanmelden: Aanmelden kan t/m 19 december 2018

Meld je bij interesse aan bij Jacqueline Nieskens via het volgende 

e-mailadres: jacqueline.nieskens@fontys.nl


