
Pabo externe profilering: een ander jasje, maar niet minder waardevol! 
 
Elk jaar wordt er door Ondernemend Onderwijs ‘sH in samenwerking met de Pabo een project 
georganiseerd waarin studenten samenwerken met organisaties of bedrijven. Dit initiatief is 
bedacht om ervoor te zorgen dat vragen uit de samenleving verbonden worden aan het onderwijs. 
Op die manier maken kinderen kennis met “de echte wereld”. Door de uitwisseling van kennis, 
ervaringen en middelen tussen studenten en organisaties, kunnen er vaak grote en interessante 
samenwerkingen en projecten ontstaan. Al jaren is deze externe profilering een succes en ook dit 
jaar waren er weer vele organisaties die graag deelnamen aan dit mooie project. 
 
Ook dit jaar ging begin september het project van start. Na een geslaagde (digitale) kick-off 
hebben de Pabostudenten het afgelopen half jaar, in samenwerking met verschillende bedrijven en 
organisaties, innovatieve onderwijsprojecten ontworpen en uitgevoerd op stagescholen. Hieruit zijn 
mooie, vaak blijvende, initiatieven ontstaan.  
 
Deze maand was de afsluiting van het project. Dit jaar net iets anders dan andere jaren…. Want 
door de Coronamaatregelen was de afsluiting  niet fysiek zoals normaliter in de vorm van een 
presentatiemarkt,  maar online. Studenten presenteerden hun projecten en hun opbrengsten van 
het afgelopen halfjaar in een digitale omgeving binnen MS Teams. Er was een grootse opkomst van 
vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven, stagebegeleiders en studenten. Na een 
gezamenlijke start, was er voor de bezoekers de mogelijkheid om in verschillende kanalen 
presentaties te bekijken van studenten. In deze kanalen ontstonden in de chats interessante 
gesprekken tussen bezoekers.  
 
Bij de afsluiting van deze middag spraken verschillende organisaties en bedrijven uit dat de 
profilering en de presentaties een groot succes waren en dat zij de meerwaarde zien van deze 
samenwerking. Hiermee is de bijeenkomst succesvol afgesloten.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar de projecten van de Pabostudenten? Deze zijn te bekijken op 
de website van Ondernemend Onderwijs ‘sH. Onze studentmedewerkers Dorieke en Annabelle 
leverden beiden ook een prachtige bijdrage en deze externe profilering. Dorieke strijdt voor meer 
techniek in het basisonderwijs met haar project ‘van afval tot muziekinstrument’ en ging hiervoor 
een samenwerking aan met Techniek Nederland en de Afvalstoffendienst van de gemeente ‘s’-
Hertogenbosch. Annabelle kreeg het voor elkaar om kinderen in de bovenbouw actief en 
vakoverstijgend met het thema Sinterklaas aan te slag te laten gaan met haar innovatieve ontwerp 
‘Sinterklaas in de bovenbouw’.  
 
Binnenkort gaan wij weer van start met de voorbereidingen van de volgende profileringsronde van 
volgend jaar. Mocht je een organisatie of bedrijf hebben en ben je geïnteresseerd om je aan te 
sluiten bij dit project van Fontys Pabo Den Bosch/Veghel en Ondernemend Onderwijs ‘sH? Neem 

dan contact op met Ondernemend Onderwijs: sh.ondernemendonderwijs@gmail.com . 
 
Door studentmedewerker Dorieke Houthuijzen en eindredactie door Mandy van Wanrooij, januari 2021 

https://www.ondernemend-onderwijs.nl/netwerkbijeenkomsten/presentaties-innovatieve-onderwijsontwerpen-januari-2020/
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/projecten/
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/projecten/meer-techniek-in-het-onderwijs/
https://www.ondernemend-onderwijs.nl/projecten/innovatief-sinterklaas-onderwijs-in-de-bovenbouw/

