
DIY: Project Based Learning; PBL

Actieplan PEN2030:
1.1.2 Het creëren van de condities voor een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak
1.1.3 Het aanbieden van een aantrekkelijke pedagogisch-didactische aanpak
3.1.1 Het aanbieden van professionaliseringstrajecten voor alle docenten in het onderwijs.
Vakinhoudelijk, vaardigheden voor lifelong learning, 21e eeuwse vaardigheden, digitale
vaardigheden, omgaan met veranderende populatie, vaardigheden bij begeleiden van
sociaal-emotionele problemen, leadership, etc.

Inleiding:

Volgens het nationaal strategisch plan (PEN 2030), dient de onderwijzer van de 21e
eeuw over vaardigheden te beschikken, om onderwijs aan te bieden dat passend is
binnen de snel  veranderende (digitale) samenleving. 21e eeuwse vaardigheden zoals
o.a.  communiceren, samenwerken, creativiteit, burgerschap,digitale geletterdheid en
digitale gereedheid, zijn dus van belang om te kunnen werken, leven en studeren in de
21e eeuw.

Een didactische werkvorm zoals ‘Project Based Learning’ (PBL)  bereidt  leerlingen en
studenten voor, voor de (werk)wereld van de toekomst.  Om de beoogde doelstelling
van PBL, dat loopbaangereedheid is, te bereiken, dienen onderwijzers betekenisvol,
kwalitatief projectonderwijs aan te bieden.

In de cursus ‘DIY: Project Based Learning’’ wordt volgens een dubbele loop gewerkt
aan het kwalitatief plannen, ontwerpen en aanbieden van projectonderwijs; enerzijds
ontwerpen en gaan de cursisten  zelf aan de slag met hun project, en anderzijds
modelleren de facilitatoren de aspecten van PBL waardoor de cursisten  de PBL
‘classroom’ ervaren. De cursisten ervaren en krijgen dus de nodige tools aangereikt
om zelf kwalitatief, betekenisvol, projectonderwijs te ontwerpen en aan te bieden.

Leerdoelen: Werkwijze (kort):

Aan het einde van de cursus is de cursist
in staat om:

● een kwalitatief goed project te
ontwerpen, uitgaande van de
doelen, doelgroep en evaluatie.

● betekenisvol projectonderwijs te
plannen conform de ‘Gold
standards’ van PBL.

● betekenisvol projectonderwijs te
ontwerpen conform de ‘Gold
standards’ van PBL.

● betekenisvol projectonderwijs aan
te bieden conform de ‘Gold

Deze cursus wordt compleet
‘face-to-face’  (op het IPA)
aangeboden.



standards’ van PBL.
● onderscheid te maken tussen

projectonderwijs en het aanbieden
van een losse project.

● projectonderwijs te ontwerpen
rekening houdend met de
behoeften en karakteristieken van
zijn doelgroep.

● een 4 puntsschaal rubriek te
ontwerpen om het project formatief
en summatief te evalueren.

● zijn kerndoelen/eindtermen en
leerdoelen te behalen door middel
van projectonderwijs.

● betekenisvol projectonderwijs te
ontwerpen waarin de ontwikkeling
van de  21e eeuwse vaardigheden,
gestimuleerd worden.

● projectonderwijs te ontwerpen dat
aansluit aan de nationale
doelstellingen.

Investering in tijd: Doelgroep:

● 1 EC = 28 uur verdeeld over:
○ 6 ‘face-to-face’

contactmomenten: 6 x 2 u=
12

○ Eindopdracht en uitvoering:
16 u

● Cursusduur: 6 weken

Docenten van het kleuteronderwijs,
basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Hoe meldt de school of de individuele
docent zich aan?

● Het schoolhoofd / de directeur
meldt de school aan via de website
van IPA: www.ipaaruba.com.

● U klikt op het tabblad
“Professionalisering”.

● Vervolgens klikt u op “Aanmelden”.
● Als laatste stap, vul het
aanvraagformulier “Professionalisering op
schoolniveau” in.

Bijzonderheden:

● Deze cursus is gecertificeerd. Om
in aanmerking voor certificering te
komen dient de cursist 80%
aanwezig te zijn, actief deel te
nemen in de bijeenkomsten en het
eindopdracht met een beoordeling
van goed af te ronden.

● Cursus moment: op de
woensdagen van 3pm - 5pm

http://www.ipaaruba.com


● Cursus taal: Engels, Papiamento
en Nederlands

● Aantal cursisten per cursus:
minimaal 8 maximaal 30

● De cursist ontwerpt gedurende het
cursus een project dat in zijn
school uitgevoerd dient te worden.
Dit betekent dat de cursist bij
aanvang al een idee dient te
hebben van het project hij wenst
te ontwerpen.

Benodigdheden docenten:
● Laptop
● Schrijfwaren
● Eigen lesmateriaal: boeken,

stencils dat de docent zelf gebruikt
tijdens het lesgeven.


