Profielwerkstuk bij De Nieuwste Pabo

Onderwijsvernieuwing, hoe nieuw is dat?
In Nederland volgen ongeveer 1,45 miljoen kinderen basisonderwijs op circa 6500 scholen.
Herinner jij je die meester van de basisschool nog? Hij kon zo ontzettend boeiend vertellen. Of
die lieve juf, die altijd aandacht had voor jou. Iedereen heeft herinneringen aan de basisschool,
positief of negatief. Per generatie zijn deze herinneringen anders, maar het onderwijs is dan
ook altijd aan veranderingen onderhevig.

Wat is de opdracht?
Door dit profielwerkstuk zul je een eigen mening gaan vormen over het basisonderwijs in
Nederland, leer je de theorie en achterliggende gedachten over actuele onderwijsideeën,
interview je studenten over de Pabo en hun toekomstige werk en tot slot loop je zelf een korte
stage bij een basisschool! De Nieuwste Pabo biedt jou de mogelijkheid om een kijkje te nemen
in de keuken van de opleiding. Wij begeleiden jou bij het schrijven van je profielwerkstuk.
Onderzoeksvragen
1.

Waar komt het begrip ‘adaptief onderwijs’, ‘nieuwe leren’ en ‘boeiend onderwijs’
vandaan? En waarom is dit wel of niet een belangrijk punt voor het onderwijs anno
2015 in Nederland?

2. Ga na wat er bedoeld wordt met ‘traditioneel onderwijs’. Benoem wat er volgens jou de
voor- en nadelen zijn van dit systeem.
3. In hoofdstuk 9 uit ‘De basisschool’ en hoofdstuk 10 uit ‘Meer dan onderwijs’ worden de
ontwikkelingen binnen het onderwijs, die halverwege 1900 zijn ontstaan, beschreven.
Maak een samenvatting van deze hoofdstukken en schrijf een betoog van minimaal 1,5
A4-tje over welke stroming het meeste succes boekt bij de huidige jeugd. Belangrijk
hierbij is de diepgang van het betoog en daarmee de argumenten die je gebruikt om
jouw standpunt te verduidelijken.
4. Wat vinden jouw docenten van de ontwikkelingen binnen het onderwijs? En interview
studenten uit het eerste en tweede jaar van De Nieuwste Pabo over dit thema. Welke
ontdekkingen hebben zij al gedaan? Leg dit op een originele wijze vast.
5. Hoe werkt al het bovenstaande nu in de praktijk? Je begeleider koppelt je aan een
Pabo- student en samen gaan jullie twee dagen naar de opleidingsschool van de
student. Daar besteed je tijd aan een onderzoek, dat je vooraf zelf hebt opgesteld. Het
onderwerp van dit onderzoek moet een link hebben met het Nederlandse
basisonderwijs en onderwijsvernieuwingen. Je helpt ook de student met het werk in de
klas en voert ook een kleine groepsactiviteit uit en ervaart hoe het is om als Pabostudent op een opleidingsschool te zijn.
Wat doe je vooraf
 Bespreek de onderzoeksvragen met je begeleidende docent van school en eventueel
met de Pabo-docent.
 Formuleer de onderzoeksopdracht met je eigen woorden.
 Stel een plan van aanpak op met uit te voeren werkzaamheden en bijbehorend
tijdschema met o.a. de voorbereidingsfase, de tijdsplanning van de drie
uitvoeringsdagen op de Nieuwste Pabo en de verslaglegging.
Wat doe je tijdens je verblijf bij De Nieuwste Pabo?
Onderzoeksvraag 4 en 5 voer je uit op De Nieuwste Pabo én op een opleidingsschool.
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Hoe doe je mee?
Om deel te nemen aan dit project meld je je aan op www.zuyd.nl via de aanmeldknop op de
pagina profielwerkstuk. De Pabo-docent neemt contact met je op om samen met jou je
driedaags verblijf in te plannen en eventuele vragen te beantwoorden.
Contact
Bianca Beckers: bianca.beckers@denieuwstepabo.nl

