
Project 1 is afhankelijk van de vraag of het ontwerp per se moet worden 
uitgevoerd op een PO-stageschool. 
 

1.Opzet/inrichting Inspiratielokaal pabo Veghel 
 
Hoe mooi zou het zijn als de pabo in Veghel (situatie Den Bosch is me niet 
bekend) zou kunnen beschikken over een inspiratielokaal W&T (indien mogelijk 
zelfs uitgebreid met K&C om de samenhang tussen Wetenschap, Technologie, 
Kunst en Cultuur nog maar eens te benadrukken)? 

  
Een lokaal waar studenten (samen) lessen kunnen voorbereiden, waar je de 
meeste inspirerende materialen voorhanden hebt om op de hoogte te blijven 
van de laatste technologische ontwikkelingen. Een lokaal waar vandaan je 
gemakkelijk lijntjes kunt uitleggen naar de praktijk-gerichte scholen (de ‘buren’) 
als Fioretticollege en ROC De Leijgraaf om praktijklessen te kunnen verzorgen 
met stagegroepen.  
Een lokaal waar jullie en toekomstige leerkrachten, maar ook gearriveerde 
collega’s bijgeschoold kunnen worden of zich kunnen komen verwonderen over 
ontwikkelingen die ze in hun eigen praktijk niet of nauwelijks tegenkomen. Een 
lokaal waar je misschien zelfs met een groep leerlingen (eigen stagegroep bijv.) 
terecht kunt om verder kennis te maken met onderzoekend en ontwerpend (en 
zelfs ondernemend) leren. 
Afhankelijk van de gebruikers en het doel waarvoor het lokaal gebruikt 
gaat/kan worden heeft dat gevolgen voor de inrichting en het aanbod van de 
materialen.  
 
*Moet je voor deze ‘opdracht’ technisch aangelegd zijn? Helemaal niet!  
Enthousiasme, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, innovatief en 
duurzaam denken, geloof in ontdekkend en handelend leren staan voorop. 
Eigenschappen die veel kinderen (maar ook leerkrachten) van nature ook 
bezitten en die je graag wilt stimuleren, uitdagen, mee wilt helpen 
ontwikkelen. Behalve dat je uitdagende voorwaarden op je eigen school (pabo) 
schept, draag je op deze manier ook bij aan de verankering van een stuk 
Wetenschap & Techniekonderwijs in het basisonderwijs!  
 
Bij de inrichting van zo’n lokaal krijg je alle mogelijke steun van het Techniek 
Loket, indien nodig/gewenst. Hierbij moet ook zeker gedacht worden aan de 
aanschaf van materialen. Het mag niet bij praten alleen blijven!... 
 
 



Heb je interesse in deze prachtige uitdaging? Had je genoeg aan deze eerste 
uitleg om tot een beslissing te komen? Of wil je extra informatie? In het 
laatste geval neem je zeker contact op met Hans van der Wijst (Fioretticollege 
Veghel/Skipov Veghel/Techniek Loket) 
 
Hans.vanderwijst@voveghel.nl 
hwj@fioretticollege.nl 
hvdwijst@skipov.nl 
06 83067561 


