Themabijeenkomsten ‘Talentontwikkeling’
in de vorm van een ‘Diner Pensant’
Op 3 avonden van 17.00 – 20.30 uur vinden themabijeenkomsten plaats rond ‘Talentontwikkeling’. De bijeenkomst wordt steeds
ingeleid door Juliette Walma van der Molen, hoogleraar Talentontwikkeling aan de Universiteit Twente en medeontwikkelaar en

Lopende KWTO scholingstrajecten
➤ Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en
techniek van 6 dagdelen voor leerkrachten, locatie Enschede
➤ Managementtraject Opbrengstgericht Leiderschap Excellentie,
Wetenschap en Techniek van 5 dagdelen voor schoolleiders ,
locaties Hengelo en Deventer

cursusleider bij de professionaliseringstrajecten. Daarnaast zullen ook Jan Hendriks, directeur OBS De Vogelaar Raalte en Jacqueline van

➤ Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek van

Meurs, directeur OBS Glanerbrug Zuid, vanuit de dagelijkse schoolpraktijk een inleiding verzorgen. Beide scholen zijn ook een zogeheten

2 dagdelen voor begeleiders binnen de Brede School,

‘vindplaatsschool’. De bijeenkomsten zijn bestemd voor leerkrachten, directeuren en besturen, oudergeledingen van de MR, directeuren

locatie Enschede

en docenten Pabo’s. De data zijn: donderdag 20 september (Stedendriehoek), donderdag 27 september (Twente) en maandag 1 oktober
(regio Zwolle). Exacte locaties volgen later.

➤ Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek van
3 dagdelen voor schoolteams (2 dagdelen basismodule +
1 keuzemodule). De eerste 4 schoolteams zijn gestart.

Meer informatie Kijk voor het uitgebreide programma en opgave www.kwto.nl.

➤ Bezoek aan de Design en Technology Conferentie
in Keele (Engeland) op 5, 6 en 7 juli (met voorbereidingsen presentatiebijeenkomst).

Nieuw KWTO aanbod scholingstrajecten
Juliette Walma van der Molen, eerste hoogleraar
Talentontwikkeling bij de Universiteit Twente:

➤ Professionaliseringstrajecten Excellentie, Wetenschap en
techniek van 6 dagdelen voor leerkrachten. Start september.

‘Wetenschap en
Techniek heeft steeds
meer de tijdgeest mee’

➤ Managementtraject Opbrengstgericht Leiderschap Excellentie,
Wetenschap en Techniek van 5 dagdelen voor schoolleiders ,
locatie Deventer. Start 20 september.
Dit traject kan ook apart aangeboden worden voor
leidinggevenden die onder een zelfde schoolbestuur vallen.
➤ Implementatietraject Opbrengstgericht Leiderschap Excellentie,
Wetenschap en Techniek voor individuele scholen (minimaal 3
en maximaal 6 deelnemers). Aanmelding is mogelijk tot 1 juli,
start uiterlijk in september.

In november 2011 heeft de Universiteit Twente, ter ere van haar vijftigjarig bestaan, het besluit
genomen een nieuwe leerstoel Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek in te stellen. Een
dergelijke leerstoel bestond nog niet in Nederland. Per 1 juni 2012 is Juliette Walma van der
Molen benoemd tot bijzonder hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek.

➤ Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek van
3 dagdelen voor schoolteams (2 dagdelen basismodule +
1 keuzemodule). De eerste teams zijn gestart. Aanmelding is
mogelijk tot 1 juli, start uiterlijk september.
➤ Professionaliseringstraject Excellentie, Wetenschap en Techniek
van 5 dagdelen voor leerkrachten die met meerbegaafde
kinderen werken w.o. Plusklassen . Aanmelding is mogelijk tot

“Van huis uit ben ik ontwikkelingspsycholoog, gespecialiseerd in

te stimuleren. Dit gebeurt via wetenschappelijk onderzoek, netwerk

hoe kinderen tot aan eind basisonderwijs en begin middelbaar

vorming en de vertaling van onderzoeksresultaten naar methoden.

➤ Professionaliseringstraject Wetenschap en Techniek van

onderwijs leren en informatie tot zich nemen. Daarna ben ik ge-

De focus ligt op twee gebieden: primair onderwijs-vmbo-mbo en

2 dagdelen voor begeleiders binnen de Brede School.

promoveerd in de mediapsychologie/mediapedagogiek. Inmiddels

primair-voortgezet-hoger onderwijs. Talentontwikkeling wordt

Aanmelding uiterlijk begin september, start uiterlijk

draai ik al een aantal jaren landelijk mee als het gaat om weten-

door de overheid gepromoot maar het gaat helaas vaak te een

eind september.

schap en techniek educatie aan basisschoolleerlingen. In het kader

zijdig over louter en alleen excellentieprogramma’s, voor de bovenste

daarvan was ik tevens actief in het VTB en VTB Pro programma.”

laag van 15% van alle basisschoolleerlingen. Wij denken dat juist alle

Bijna elk traject (onder voorbehoud) is grotendeels gratis maar

kinderen (on)vermoede talenten hebben en daarin gestimuleerd

er wordt wel een borg gevraagd. Het traject moet voor eind

Veelzijdig betrokken bij KWTO

verdienen te worden. “Wat kenmerkend is bij de focus op talent

december zijn afgerond.

Juliette Walma van der Molen is in veel opzichten betrokken bij

ontwikkeling? Je moet heel goed kijken naar de individuele leerling,

activiteiten van KWTO: “Ik heb samen met Sandra van Aalderen,

ook los van het puur opbrengstgericht werken. Dat valt in een klas

eveneens werkzaam bij de Universiteit Twente, en Erik Groot

weleens buiten de boot door alle drukte. We bieden oefeningen aan

Koerkamp van IJsselgroep Educatieve Diensten, een vernieuwend

voor leerkrachten om zeer gericht per leerling een specifiek talent

professionaliseringstraject Excellentie, Wetenschap en Techniek

te achterhalen en verder te kijken dan aanleg voor taal en rekenen.”

1 juli, start in september.

Onderzoeken KWTO
➤ Onderzoek naar Wetenschap en Techniek binnen activiteiten
voor meebegaafde leerlingen. Rapportage in het najaar.

van 6 dagdelen ontwikkeld. Ook hebben wij samen een hiervan
afgeleide teamcursus ontworpen, evenals een traject van 5 dag-

Directe link met basisscholen in Oost Nederland

delen voor leerkrachten die met meerbegaafde kinderen werken.

Over wat de leerkracht op de basisscholen in Oost Nederland aan

Verder verzorg ik zelf een deel van de uitvoering van deze cursussen.

de activiteiten van de leerstoel hebben, is Juliette positief: “We

leerlingen die deelnemen aan techniekdagen bij bedrijven.

De link tussen ons onderzoek en de activiteiten voor het KWTO

proberen de link met de praktijk te leggen en werken veel samen met

Rapportage in het najaar.

is dat we in al deze genoemde professionaliseringactiviteiten

het veld. We doen wetenschappelijk onderzoek, maken psycho

zijn uitgegaan van concreet wetenschappelijk onderzoek naar

logische modellen en vertalen deze direct terug naar de praktijk,

de attitudes van leerkrachten ten opzichte van wetenschap en

zoals in de genoemde professionaliseringscursus. Verder werken we

techniek. Het professionaliseringstraject Excellentie, Wetenschap

samen met het veld om tot nieuwe onderzoeksvragen te komen en

en Techniek gaat bijvoorbeeld heel gericht in op al die aspecten

hebben dus een duidelijke link met de praktijk. We zijn uiteraard

COLOFON

rond de attitude. Een nieuwe benadering, omdat andersoortige

geen onderzoeksbureau waar scholen vragen kunnen neerleggen,

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door KWTO. Voor meer

professionaliseringsprogramma’s meer insteken op hoe je een les

maar werken met een aantal scholen intensief samen. Het onder

informatie of extra exemplaren kunt u bellen of mailen met de

zo goed mogelijk didactisch-pedagogisch kunt geven in je klas,

zoekscentrum dat vorig jaar is opgericht, is gekoppeld aan het

redactie. Of kijk op de website www.kwto.nl

een groot verschil. Vorig jaar zijn we met deze cursussen gestart

wetenschapsknooppunt Twente Academy Young van de Universiteit

en ze zijn een succes. Je ziet leerkrachten echt positief veranderen

Twente. Dit wetenschapsknooppunt is onze praktijkpost waar we

en zij ontwikkelen meer grip op en gevoel voor wetenschap en

allerlei activiteiten organiseren richting basisonderwijs. Waar we

techniek. Daardoor kunnen ze met veel meer vertrouwen inspelen

over vier/vijf jaar hopen te staan? Ik zou het allerliefste zien dat

op de vragen van kinderen.”

basisscholen hun complete teams professionaliseren en een andere
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➤ Onderzoek naar de effecten bij basisschool
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houding aan leren en durven nemen ten opzichte van talentont-
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Doel van de leerstoel

wikkeling in relatie tot het brede wetenschap- en techniekthema.
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Juliette Walma van der Molen is de eerste hoogleraar Talent

Ook hoop ik dat het draagvlak voor het idee dat je met weten-
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ontwikkeling, Wetenschap en Techniek bij de Universiteit Twente:

schap en techniek echt in het basisonderwijs al moet starten

Oplage: 2.200 exemplaren

“Het doel van de leerstoel is aantonen wat het onderwijs en de

groter is geworden.”

samenleving te doen staat om de talenten van jongeren positief

