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Op donderdag 19 maart 2020 organiseren wij een studiemiddag over Project Based Learning (PBL)
‘deeperlearning@isendoorncollege’.

Op het Isendoorn College zijn we dit jaar gestart met PBL in alle eerste klassen. Leerlingen werken bij PBL aan een eigen 
onderzoeksvraag in 'the real world'. Als leerlingen een echte verbinding voelen met het thema waarover ze leren, dan ontstaat het 
diepere, actieve leren. Dat is ons doel is bij PBL. Op het Isendoorn hebben docenten een eigen didactisch model ontwikkeld dat goed 
past bij onze eigen aanpak en identiteit. Skills centraal, vakverbinding, samenhang en mavo/havo/vwo gemixt. 

Tijdens de studiemiddag delen we graag onze ervaringen met Project Based Learning met andere collega’s, onder het (PBL) motto: 
share your learning!  Laat je inspireren, deel je ervaringen en denk met ons mee! 

Onze Amerikaanse collega’s Frank Solis en Scott Weatherford van de Da Vinci Schools in Los Angeles nemen ons tijdens hun 
keynote mee in hun ontwikkelde aanpak rondom Project Based Learning.

Het programma van de studiemiddag:

13.00 uur: ontvangst in de aula van Isendoorn College

13.30 uur: welkom door Erwin Lutteke, rector/bestuurder Isendoorn College

13.45 uur: keynotesprekers Frank Solis en Scott Weatherford

14.30 uur: ronde 1 workshops

15.45 uur: ronde 2 workshops

16.45 uur: afsluiting & drankje

Kosten voor deelname bedragen € 75,00 per persoon. Graag voor 1 maart 
opgeven bij Anneke van Driel via dra@isendoorn.nl. Nadere informatie en 
inschrijven voor workshops volgt na aanmelding.

Over keynotespeakers Frank Solis en Scott Weatherford:

“Frank Solis and Scott Weatherford come to Zutphen 

from Los Angeles to share their work with Da Vinci 

Schools. Learning is different at Da Vinci Schools. It’s up 

close. Personal. Hands-on. Our goal is to graduate

students who are college-ready, career-prepared, and

community-minded. At Da Vinci, students master 

academic content through real-world projects and gain

valuable workplace skills through internships and work

experience. Our model delivers hands-on educational

experiences designed to connect academic coursework

with real world context -- both inside and outside the

classroom.”

mailto:dra@isendoorn.nl


Workshops
Na de inleidende keynote zijn er twee workshoprondes van een uur. Tijdens de 
workshops kun je onder andere aan de slag met:

 Het ontwikkelen van een PBL activiteit aan de hand van een PBL-protocol (de 
zogenaamde “Building Blocks”), inclusief aansprekende voorbeelden.

 Het zichtbaar maken van het leerproces door leerlingen voor zichzelf en voor haar of 
zijn omgeving.

 De mogelijkheden en kansen van het betrekken van de eigen omgeving en 
lokale/externe partners bij PBL.

 De kracht van goede (onderzoeks-)vragen stellen en hoe je dit als docent begeleidt . 

 De rol van de verschillende schoolvakken bij PBL, en in het bijzonder Natuur &  
Techniek en Beeldende vorming.

 Onze visie op goed onderwijs en PBL, en hoe we dat organiseren. En voor wie dat wil: 
een excursie naar de 'makerspaces' op onze 'Stadskaap', waar we laten zien hoe wij 
het PBL-onderwijs fysiek hebben ingericht.
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