Wat kunnen Pabo-studenten en PMK studenten HK&E, ‘sHertogenbosch betekenen voor Natuuronderwijs Anders?
Wat kunnen we doen:
Pabo:
Onderstaande kan gedaan worden door studenten die op de basisschool stage
lopen. Er worden alleen studenten geplaatst op onze opleidingsscholen. Er
kan binnen het expert- of themaonderwijs op de pabo, voor zover het binnen
de inhouden past, door studenten aan de vraag van een basisschool gewerkt
worden. Contact opnemen met docent(en) Natuuronderwijs van de pabo.

1. Groepjes leerlingen begeleiden gedurende de uitvoering van het leerpad
(of een andere NME-activiteit). Studenten eerste of tweede jaar die op de
basisschool stage lopen.
2. Leerpaden ontwerpen samen met de basisschool en indien beschikbaar
studenten van HAS en voor de uitvoering leerlingen van Helicon
voorbereiden op de uitvoering. 2-de en 3-de jaars studenten.
3. Een leerlijn ontwikkelen samen met de basisschooldocent(en). Studenten
(2-de) of 3-de of vierde jaar.
4. Activiteiten voor schooltuinen ontwerpen.
5. Afstudeerders kunnen een onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld
invoering, werkwijzen of opbrengst van “natuuronderwijs buiten” voor de
basisschool. Moet echt een onderzoek worden dat voldoet aan HBO eisen.

PMK (Pedagogische Management Kinderopvang):
Studenten van PMK die stage lopen op een kindcentrum kunnen mogelijk
ingezet worden.
1. Afstudeerder PMK kan op management niveau onderzoek doen en zaken in
kaart brengen en organisatiestructuren opzetten. Bijvoorbeeld op bij BS
de Haren en de opvang bij die school heeft een PMK student een heel plan
opgezet en deels ingevoerd voor verbinding tussen BSO en B.S. via Klup
Up.
2. Aansturen van studenten van de Pabo om activiteiten voor de
buitenschoolse opvang te ontwikkelen en mogelijk uit te voeren.

Doelen voor het onderwijs op de pabo en PMK:
Deze staan in de competentieprofielen respectievelijk competentievenster voor
de verschillende fases. Opleidingsscholen van Pabo ‘s- Hertogenbosch kennen

deze voor de pabo. PMK studenten kunnen ze aan de stageverlenende instantie
verstrekken.
Fontys Hogeschool Kind & Educatie: Frans Fransenstraat 15, 5231 MG Den
Bosch, telefoon 08850 77155

