
Voorwoord
Het partnerschap van de Versterking Samenwerking Opleiding & Scholen van de HUpabo ITT is trots op de
resultaten van de afgelopen vier jaar.

Binnen dit project hebben deze partners samengewerkt:
Hogeschool Utrecht Pabo ITT
Hogeschool Utrecht Kenniscentrum
Universiteit Utrecht ALPO
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA)
Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU)
Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPOU)
Stichting de Meerkring Amersfoort
Stichting Robijn Nieuwegein
Verenigde Scholen Alberdingk Thijm Hilversum
Trinamiek IJsselstein
Het Sticht Zeist
Stichting Voila Leusden
Stichting Katholiek Onderwijs Achterveld (SKOA)
STIP Hilversum
Katholieke Scholenstichting Fectio Houten
De Groeiling Gouda

De basis van alles wat u in deze map kunt lezen is gebaseerd op het onderstaande samenwerkingsmodel:
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Delen van kennis, leren van elkaar, vergroten van professionaliteit,
ten behoeve van ons onderwijs aan onze leerlingen en onze studenten
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Vanuit de opleidingsscholen en de opleiding zijn er op diverse onderwerpen mooie resultaten geboekt die u in deze
map kunt vinden. We hopen dat u veel hiervan praktisch of als idee kunt gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het
samen opleiden.

Namens de projectgroep:

Arien Hartog (SPOU) voorzitter
Thoni Houtveen (HU kenniscentrum)
Paul Maasen (HUPabo ITT)
Pascale Lucassen (Trinamiek)
Yvette ten Barge (KPOA)
Ton Slinger (KSU)

Willy van Dijk (KPOA) projectcoördinator

INHOUDSOPGAVE:

Rood
Procesverslag ‘Samen werken aan samen opleiden’
Samenvatting onderzoek “Werkplekcurriculum’
Samenvatting onderzoek ‘Koppeling theorie – praktijk’
Samenvatting onderzoek ‘Opleidingsstrategieën – modeling’
‘De Koppelkaart’
Samenvatting onderzoek ‘ Voorbereiden van studenten op het werkplekleren’

Lila
‘Het optimaliseren van vakdidactische vaardigheden binnen het leesonderwijs’

Okergeel
‘Doelgericht werken aan opbrengsten’ (DWAO)

Donkergroen
‘Ouderbetrokkenheid aan de basis’ inclusief leerlijn

Appelgroen
‘Pesten, dat pakken we aan!’ inclusief leerlijn

Blauw
‘Inductiebeleid in de praktijk’ Spil Startersset


