
Uitwisseling van ervaringen tijdens de digitale netwerkbijeenkomst Innovatief Onderwijs 

Ontwerpen met Pabo-het vervolg, op 14 oktober 2020 

 

Op 14 oktober organiseerde Ondernemend Onderwijs ‘sH samen met Pabo een digitale 

bijeenkomst voor de betrokken externe instanties bij de innovatieve ontwerpen van de 3e 

jaars studenten van Pabo Den Bosch en Veghel. De hoofdfase studenten mogen een aantal 

competenties bewijzen door in samenwerking met een externe organisatie een innovatief 

onderwijsontwerp te maken. Dit voeren zij dan vervolgens uit op hun stageschool. Al jaren 

komen hier prachtige ontwerpen en producten uit voort. Ondernemend Onderwijs begeleidt 

in dit proces met name de verbinding van de studenten met de externe organisaties.  

 

Een tiental organisaties waren aanwezig bij de tussenevaluatie van de Pabo externe 

profilering op 14 oktober j.l. Van de organisaties die niet aanwezig konden zijn, zijn de 

ervaringen op papier gezet in een samenwerkingsdocument, zodat alle vragen, tops en tips 

voor alle deelnemers zichtbaar zijn. Uit de reacties bleek dat alle externe organisaties het 

belangrijk vonden om een tussenevaluatie moment te hebben en op een centrale plek 

vragen te kunnen stellen en tips te geven aan en te ontvangen van Pabo en van de andere 

organisaties.  

 

Na een centrale opening door Michel van Ingen van Pabo en Margo van den Oord van 

Ondernemend Onderwijs gingen de aanwezigen in twee groepen uiteen om elkaars 

ervaringen te horen, vragen te kunnen stellen en elkaar tips te kunnen geven. Ook kwamen 

zij met goede ideeën en concrete punten voor Pabo en Ondernemend Onderwijs ter 

verbetering van het proces.  

Zo was het tijdpad van de profilering niet duidelijk voor de deelnemende instanties en 

zouden zij graag inzicht krijgen in wat Pabo van haar studenten verwacht en wat zij dus van 

hun studenten mogen verwachten. Een duidelijke schets van de kaders vanuit Pabo dus. Ook 

de te verwachten betrokkenheid van de stageschool van de student(en) was voor de 

deelnemende organisaties niet duidelijk. Vanuit de studenten ontvingen we hetzelfde geluid. 

Een tip was om de stagescholen beter te informeren over het belang en het proces van de 

externe profilering in het programma van Pabo. 

 

De meeste organisaties zijn intussen goed op weg in de samenwerking met hun studenten 

en veel studenten zijn voortvarend aan de slag gegaan met hun innovatieve ontwerp. Een 

aantal organisaties sprak voor de toekomst de wens uit om inzichtelijk te krijgen welke 

studenten nog geen plek hebben gevonden, zodat er na de dag van de pitches alsnog 

verbinding met deze studenten kan worden gemaakt. Ook vanuit de studenten bestaat deze 

wens. Zij zouden graag na de pitchdag kunnen zien welke organisaties nog open staan voor 

(extra) studenten.  

Het was een vruchtbare bijeenkomst, met veel inzichten in elkaars werkwijze en ideeën voor 

verbetering van het proces voor alle betrokken partijen. Een werkgroep waarin alle 

betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, studenten, externen, begeleidend docenten Pabo, 



stageschool en Ondernemend Onderwijs, kan volop met deze vragen en ideeën aan de slag 

voor de komende profileringsfase!  

 

Mochten er op dit moment externe partijen zijn die geen studenten hebben gevonden maar 
toch graag hun opdracht of vragen willen hebben opgepakt, dan zijn de medewerkers van 
Ondernemend Onderwijs hiervoor beschikbaar tijdens de wekelijkse Werkplaats en/of 
Werkgroep-bijeenkomsten, dus schroom niet en neem contact met ons op via 
sh.ondernemendonderwijs@gmail.com 
 

Wij kijken nu al uit naar de eindpresentaties op 13 januari 2021 en gaan met Pabo aan de 

slag met alle ideeën én met de voorbereidingen van de volgende profileringsfase.  

Wij bedanken alle deelnemende instanties nogmaals voor hun input! 

 

Team Pabo Den Bosch en Veghel, 

Team Ondernemend Onderwijs ‘sH 


