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SAMENWERKEN VOOR  
ÉN MET HET BASISONDERWIJS 

IN DE REGIO UTRECHT

Samen maken we de wereld van  
het lerende kind uitdagender



     

Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen 
hun hele loopbaan bij ons terecht voor training, 
advies en maatwerkoplossingen bij onderwijs-
vraagstukken. Meer weten over onderstaand 
aanbod? Je vindt het op uu.nl/po.

 
LESSON STUDY
Bij Lesson Study doe je samen met collega’s 
onderzoek naar een vraag uit de lespraktijk, 
om meer inzicht te krijgen in het leren van 
leerlingen. We adviseren over het opstarten 
en implementeren van Lesson Study, kunnen 
een Lesson Study cyclus begeleiden en leiden 
leerkrachten op tot procesbegeleider van een 
LS-cyclus.

EDUCATIEVE KWALITEIT VERSTERKEN  
IN DE VOOR- EN VROEGSCHOOL
Als je jonge kinderen voorziet van een rijke 
taalomgeving en een beroep doet op hun 
probleemoplossend vermogen, heeft dat 
positieve impact op hun ontwikkeling.  

Hoe pak je dit aan op een speelse manier? 
Wij ondersteunen pedagogisch medewerkers 
en leerkrachten in het ontwikkelen van 
interactievaardigheden via een plan op maat 
en op basis van meetinstrumenten zoals 
CLASS-observaties of beeldcoaching.

CULTUREEL SENSITIEF LESGEVEN IN HET PO
Lesgeven aan sterk diverse klassen kan 
uitdagend zijn. Hoe doe je recht aan de 
achtergrond van ieder kind, zonder de doelen 
die je hebt uit het oog te verliezen? Tijdens 
een of meerdere bijeenkomsten maak je 
kennis met theoretische inzichten, en hoe je 
die kunt gebruiken in de eigen lespraktijk. 

COÖRDINATOR ONDERZOEKEND EN 
ONTWERPEND LEREN
Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt 
een streepjescode? Kinderen stellen vragen 
en dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. 
Zulke vragen kun je inpassen in de kerndoelen 
PO. In deze cursus leer je hoe je dit kunt 
aanpakken.

Professionalisering voor LEERKRACHTEN

PO MATINEE CAFÉES
De Matinee Cafées zijn een ontmoetingsplek 
voor leerkrachten, schoolleiders, (pabo)
studenten en docenten, onderzoekers en 
adviseurs, waarbij een actueel onderwerp 
centraal staat op het gebied van (onderwijs)
onderzoek in het po. Deelname is gratis 

PO CONFERENTIE
Woensdag 2 februari 2022 is de derde 
editie van de PO conferentie Provincie 
Utrecht. Leerkrachten en onderzoekers 
delen innovatieve ‘good practices’ uit 
praktijkgericht en wetenschappelijk 
onderzoek, en verbinden die aan de 
onderwijspraktijk. 

PANAMA-CONFERENTIE
De jaarlijkse Panama-conferentie is dé plek 
voor het uitwisselen, op de hoogte blijven, 
nadenken en discussiëren over goed reken-
wiskundeonderwijs, vanuit alle mogelijke 
verschillende perspectieven.

NATIONALE REKENCOÖRDINATORDAG
Tijdens de NRCD op 18 maart 2022 staat het 
rekenonderwijs van de basisschool centraal. 
Leerkrachten leren op deze dag van elkaar, 
en werken samen aan de kwaliteit van 
rekenonderwijs. 

ONDERZOEK
Onderzoek doen helpt om om meer 
evidence-informed te werken.  
Wij doen onderzoek naar onderwijs-
vraagstukken in de school of binnen het 
bestuur, en ondersteunen leerkrachten die 
onderzoek doen naar hun eigen lespraktijk. 
Ook denken we mee over hoe je leerlingen 
zelf onderzoek kunt laten doen. Deze manier 
van werken zorgt voor een onderzoekende 
cultuur in scholen en draagt bij aan 
teamprofessionalisering. 

MEER WETEN? KIJK OP UU.NL/PO

De Universiteit Utrecht organiseert het hele jaar allerlei activiteiten voor leerlingen in het 
basisonderwijs. Meer weten over deze activiteiten, zoals de data en hoe je jouw groep aanmeldt?  
Kijk dan op uu.nl/po.

GROTE WETENSCHAPSDAG
Tijdens de Grote Wetenschapsdag op  
10 november 2021 werken leerlingen uit heel 
Nederland samen met hun leerkracht aan een 
actueel wetenschapsthema van de Universiteit 
Utrecht. De scholen die meedoen, ontvangen 
onderzoeksmateriaal en een handleiding om 
zelf onderzoek te doen in de klas. 

Voor: leerlingen uit groep 5 t/m 8

MEET THE PROFESSOR
Professoren van de Universiteit Utrecht stappen 
op 23 maart 2022 op de fiets om basisscholen 
te bezoeken. Leerlingen mogen de professor 
‘de toga’ van het lijf vragen, gewoon in de klas. 
Vooraf krijgen de kinderen allerlei hints over 
hun professor. Meet the Professor wordt elk 
jaar in maart georganiseerd.

Voor: leerlingen uit groep 7 en 8  
in de stad Utrecht

GROTE REKENDAG
Tijdens de Grote Rekendag op 30 maart 2022 
gaan basisschoolkinderen aan de slag met 
onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken 
levert inzicht op waar ze de rest van hun 
leven profijt van hebben. En het is ook nog 
eens heel leuk!

Voor: leerlingen uit groep 1 t/m 8

SLIMME GASTEN
Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het 
UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht 
werken naast dokters ook onderzoekers die 
onderzoeken hoe ze zieke kinderen beter 
kunnen maken. Deze Slimme Gasten bezoeken 
op 17 mei 2022 basisscholen in regio Utrecht 
om met leerlingen in gesprek te gaan over hun 
onderzoek en werk. 

Voor: leerlingen uit groep 7 en 8  
in de regio Utrecht

SUMMERSCHOOL JUNIOR
Summerschool Junior biedt een unieke kans 
voor kinderen om in de eerste weken van 
de zomervakantie kennis te maken met de 
wetenschap. Het uitgangspunt is dat kinderen 
zélf onderzoek doen, bijvoorbeeld naar 
biodiversiteit, het heelal, chemische reacties 
en nepnieuws. Er is volop ruimte om te spelen 
en nieuwe vrienden te maken.

Voor: leerlingen uit groep 5 t/m 8 

UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
Het Universiteitsmuseum bezoekt scholen met 
een bakfiets vol echt materiaal. Leerlingen 
gaan zelf op onderzoek uit. Onderzoekend 
leren is bij alle programma’s het uitgangspunt. 
Ze leren conclusies trekken uit hun eigen 
waarnemingen en ontdekken zo hoe 
wetenschap werkt. Met de schoolprogramma’s 
van het UMU worden leerlingen échte 
onderzoekers.

Voor: leerlingen uit groep 3 t/m 8 

Activiteiten voor LEERLINGEN

MEER WETEN? KIJK OP UU.NL/PO
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PO PARTNERSCHAP

Vijf schoolbesturen in het primair onderwijs, twee pabo’s en de 
Universiteit Utrecht werken samen om de kwaliteit en het innovatieve 
vermogen van het PO in de regio Utrecht te bevorderen. Zo bieden we 
activiteiten en lesmaterialen aan voor leerkrachten en leerlingen, en 
werken we samen in onderzoek. 

Wie zijn de partners?
• Universiteit Utrecht (Onderwijsadvies & Training, 

Wetenschapsknooppunt en Freudenthal Instituut) 
•  Schoolbesturen primair onderwijs: SPO, KPOA, KSU,  

PCOU Willibrord en Kalisto
• Hogeschool Utrecht en Marnix Academie

Meer weten over het PO Partnerschap, of ook partner worden? 
Mail dan naar po-partnerschap@uu.nl.

 

CONTACT

Universiteit Utrecht • po@uu.nl • uu.nl/po

http://www.uu.nl/po

