
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo De Haagse Hogeschool 
Brinnummer  34808 
Postadres Postbus 13336 
Postcode 2501 EH   
Bezoekadres Johanna Westerdijkplein 75 
Postcode 2521 EN 
Plaats DEN HAAG 
Hogeschool De Haagse Hogeschool 
Website www.dehaagsehogeschool.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Michel Hogenes 
Functie Docent 
Organisatie De Haagse Hogeschool 
Telefoonnummer 070-4458638 
Mobiel nummer 06-11346716 
Emailadres m.hogenes@hhs.nl 

 
 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 
 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 
Nevenvestiging Adres 
n.v.t.  
  
  
  
 



 
 

 

STUDENTAANTALLEN: 
 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
159 + 
14A* 

125 + 
4A* 

113 + 6A* 101 + 
5A* 

*A = Voltijd studenten, ingeschreven op de avondopleiding 
 

159Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
31  12  9 23 

 *VL = Verkorte leerroute (HBO/WO instroom) 
 

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten de Verkorte leerroute (Hbo/ WO instroom). 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 

43 31 
 

Formatie totaal: 
 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
35.16 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
86 (inclusief stagebegeleiders/ beoordelaars in de praktijk.  
 
 



 
 

B. Projectplan 
 
Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de 
actielijnen aan de orde gesteld “Aanpassen Curriculum”, “Professionalisering pabo docenten” en “Inhaalslag 3e en 4e jaars”. Lees bij de 
invulling de voetnoten voor een verduidelijking bij de invulling. We maken in dit format verder gebruik van de afkorting W&T en N&T in 
interpretatie wordt de betekenis bedoeld zoals deze in de toelichting is beschreven. 
 
1. Huidige situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
Beschrijf samenvattend maar concreet hoe W&T (grondhouding en vaardigheden)1 in het huidige curriculum (voltijd/deeltijd 2013-2014) 
van uw pabo al opgenomen is. Beschrijf kort de te onderscheiden eenheden en de doelen (modules, colleges, leerlijnen, gastlessen), of de 
geïntegreerde eenheden en doelen met andere vakken/lijnen enz. Voeg ter verduidelijking eventueel relevante documenten bij1. 
 
Jaar 1: 
 
 
 
 
Jaar 2: 
 
 
 
 
Jaar 3: 
 
 
Jaar 4: 

W&T-module (1 EC), incl. o&o-leren en stappenplan onderzoek.  
Introductiemodule onderzoek doen (2 EC).  
Module 'grote stad' (4 EC): geïntegreerd vak wereldoriëntatie met circa 2 EC voor o&o-leren en zelf onderzoek 
doen.  
 
W&T-modules (totaal 2 EC), incl. o&o-leren.  
Project veldoriëntatie (2 EC) geïntegreerd vak wereldoriëntatie met veel aandacht voor o&o-leren en veldwerk 
(zelf onderzoek doen).  
Module W&T (3 EC): kennis, vaardigheden en houding op het terrein van W&T.  
 
In alle minors (15 EC) zit een groot deel onderzoek (ca. 10 EC).  
Voor minor W&T kiest ca. 15 procent.  
 
Verplicht profieldeel W&T (5 EC), in pilotfase.  

De basishouding voor o&o-leren zit volgens De HHs verweven in het hele curriculum. Bovenstaande uren vertellen daardoor niet het hele 
verhaal. De HHs profileert zich als een pabo met veel aandacht voor W&T en doet naar eigen zeggen nu het ‘maximaal haalbare binnen 
de beschikbare uren om een W&T-attitude en attitude voor o&o-leren aan te kweken’. Het accent ligt bewust op zelf doen bij techniek, 

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
                                                           



 
 

omdat bij De HHs is gebleken dat dit het best uitwerkt op het zelfvertrouwen van de studenten. De vakkenintegratie blijft dicht bij 
wereldoriëntatie. Eerdere pogingen tot een brede vakkenintegratie mislukten door tijdgebrek; andere pabodocenten zijn welwillend en 
zien het belang van W&T en vakkenintegratie in, maar hebben beperkte tijd beschikbaar in het curriculum. Er ontbreekt nog een pabo-
breed gedragen visie. De basisattitude binnen de pabo is wel positief geworden de afgelopen jaren, mede door de inspanningen van het 
KWT West en VTB-Pro. Thans (stand december 2013) wordt binnen de pabo nagedacht over een nieuwe, pabobrede aanpak (van 
Casteren, van den Broek, Hölsgens en Warps, 2014). 
 
van Casteren, W., van den Broek, A., Hölsgens, R. en Warps, J. (2014). Wetenschap en technologie op de pabo’s. Een inventarisatie van 
de stand van zaken 2013. Nijmegen: ResearchNed. 
 
 
Professionaliseren pabodocenten:  
 
1. In hoeverre en op welke wijze zijn de pabo docenten bekend met W&T en maken in de lessen gebruik van W&T om ook de studenten 

te stimuleren een W&T grondhouding en vaardigheden als onderzoeken en ontwerpen te ontwikkelen. Geef hierop een korte 
toelichting. 
 

Zoals uit de inventarisatie van Van Casteren (2014) blijkt is er op de pabo van De HHs een positieve basisattitude  ten aanzien van 
wetenschap & technologie. De afgelopen jaren heeft een groot deel van het docententeam deelgenomen aan activiteiten in het kader van 
KWT West en VTB-Pro. In de praktijk vindt de integratie van wetenschap & technologie echter voornamelijk plaats binnen de 
wereldoriëntatie vakken. Daarbij dient opgemerkt te worden dat binnen het domein kunstzinnige oriëntatie (beeldend vorming, muziek, 
dans en drama) impliciet aandacht wordt besteed aan ontwerpend en onderzoekend leren. Vormen van onderzoekend leren zijn 
bovendien terug te vinden in de domeinen taal, rekenen en onderwijskunde.   
 
Alle studenten dienen in het derde jaar onderzoek te verrichten in het kader van de twee door hen te kiezen minors (totaal 30 credits). 
Belangrijk onderdeel van de minors is het uitvoeren van onderzoek. Studenten krijgen ter voorbereiding hierop lessen 
onderzoeksvaardigheden aangeboden. In het vierde jaar verrichten studenten wederom onderzoek. Nu in het kader van hun afstuderen. 
Niet alleen de studenten zijn voorbereid op het doen van onderzoek. Ook de begeleidende docenten hebben zich door middel van 
scholing en intervisie bekwaamd in het begeleiden van onderzoek.  Het beleid van  De Haagse Hogeschool (De HHs) is erop gericht dat 
alle docenten minimaal een Master hebben en dus geschoold zijn in het doen van onderzoek. 
 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 



 
 

2. In hoeverre voldoen (welk deel) studenten van de derde- en vierdejaars van het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 nog niet aan de 
gestelde doelen rondom W&T en komen in aanmerking voor een inhaaltraject W&T? Beschrijf wat de belangrijkste ontwikkelpunten 
zijn voor deze groep studenten. 
 

Wetenschap en techniek is al vele jaren een kritisch kenmerk van de pabo van De HHs. In tal van onderwijseenheden wordt aandacht 
besteed aan W&T (zie huidige situatie). De derde- en vierdejaars studenten voldoen aan de gestelde doelen rondom W&T. Als 
belangrijkste ontwikkelkans voor deze doelgroep ziet De HHs verbreding van W&T naar andere vakken dan tot nu toe het geval was, 
zoals beeldende vorming, muziek en rekenen. Daarnaast biedt het inhaaltraject de mogelijkheid tot verdieping met betrekking tot 
onderzoekend en ontwerpend leren en een geïntensiveerde samenhang met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis.  

 
 
2. Gewenste situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
3. Beschrijf uw ambities en doelen en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om een duurzame en geïntegreerde verankering van 

W&T in het curriculum van uw pabo te realiseren. 
 
Om een duurzame verankering van W&T te realiseren zet de pabo van De HHs de komende twee jaar in op de volgende activiteiten: 
 
1. Continuering van de reeds ingezette onderwijseenheden en activiteiten in het kader van het kritische kenmerk van de pabo van De 

HHs: Wetenschap en techniek (in het nieuw te schrijven opleidingskader wetenschap en technologie). 
2. In het kader van het uitvoeren van onderzoek in de minors en het doen van onderzoek in het kader van de afstudeerscriptie zijn de 

afgelopen jaren onderwijseenheden onderzoeksvaardigheden en scriptieschrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Het afgelopen jaar is 
gewerkt aan het expliciteren van de leerlijn onderzoek. Deze leerlijn wordt in het cursusjaar 2014-2015 geïmplementeerd waardoor 
er een doorgaande leerlijn onderzoek van pabo 1 t/m 4 zal ontstaan. 

3. Om tot verankering van W&T te komen wil De Haagse pabo een W&T-werkgroep in het leven roepen bestaande uit docenten van de 
pabo en leerkrachten van basisscholen waar De Haagse pabo convenanten mee heeft afgesloten. Met het instellen van deze 
werkgroep wil de pabo ervoor zorgen dat er meer draagvlak voor W&T op basisscholen ontstaat, er meer leerkrachten met W&T in 
hun klas aan de slag gaan, en studenten daardoor praktijkvoorbeelden kunnen zien en door scholen instaat worden gesteld om W&T 
geïntegreerd in diverse vakken aan te bieden.  

4. Binnen de pabo van De HHs wordt een drietal leerlijnen onderscheiden: 1) De conceptuele leerlijn, bestaande uit vakken waarin 
theorieën, methoden & vakdidactiek en vakkennis worden aangeboden; 2) De competentiegerichte leerlijn, waarin kennis, 
vaardigheden en attituden samen komen, hetgeen integraal in de stage plaatsvindt; 3) De persoonsgerichte leerlijn welke is gericht 
op het vervullen van een professionele houding, en gestalte krijgt in de studieloopbaanbegeleiding. Op elk van deze leerlijnen zullen 



 
 

interventies plaatsvinden om W&T duurzaam te verankeren.  
• Ad1. Een twaalftal collega’s krijgt in het studiejaar 2014-2015 uren op de jaartaak voor professionalisering en het bijstellen van 

onderwijseenheden ten behoeve van verankering van W&T in de door hen gegeven vakken. Het gaat daarbij om de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, rekenen, beeldende vorming, muziek en onderwijskunde. In het studiejaar 
2015-2016 komen daar de vakken taal (Nederlands, Engels en schrijven) en zo mogelijk drama & dans bij. De implementatie van 
de te bij te stellen onderwijseenheden zal plaatsvinden in het studiejaar 2015-2016. 

• Ad2. De twaalf betrokken docenten in 2014-2015 zullen de huidige stageopdrachten en/ of stagesuggesties bekijken op de 
mogelijkheid om W&T hierin op te nemen. Dit zal in overleg met het stagebureau plaatsvinden. Waar nodig en waar mogelijk 
zullen stageopdrachten worden aangepast. 

• Ad3. Binnen de persoonsgerichte leerlijn/ het studieloopbaantraject wordt gereflecteerd op het functioneren van studenten op de 
studie, alsmede op het functioneren in de stage. Hierbij spelen de SBL-competenties, maar ook de kritische kenmerken van de 
pabo van De HHs een belangrijke rol. W&T komt daardoor vanzelfsprekend aan de orde. 

5. Naast het investeren in onderwijsontwikkeling kiest De HHs ervoor een deel van het beschikbare geld te besteden aan materialen 
voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, rekenen, beeldende vorming, muziek en onderwijskunde. Dit om 
ervoor te zorgen dat docenten instaat gesteld worden binnen deze vakken werkelijk W&T toe te passen zoals dit bedoeld is, namelijk 
voor onderzoekend en ontwerpend leren. 

6. Hoewel er op de pabo van De Haagse Hogeschool een positieve houding is ten aanzien van W&T wordt er de komende twee 
studiejaren in ieder jaar één teambrede W&T-dag (buiten de eigen pabo) georganiseerd waaraan alle docenten zullen deelnemen.  

 
4. Beschrijf concreet aan welke kenmerken en criteria het curriculum van uw pabo zal voldoen wanneer er sprake is van een duurzame 

verankering van W&T.  
 
1. In de beschrijving van alle onderwijseenheden van de pabo van De HHs wordt nu al beschreven op welke manier de kritische 

kenmerken van de pabo zijn terug te vinden. Van iedere onderwijseenheid is al bekend of er een link met W&T is, en zo ja, wat dit 
inhoudt. Deze beschrijvingen dienen te worden aangescherpt.  

2. De twaalf docenten die in het cursusjaar 2014-2015 participeren in het project W&T zullen door de projectleider worden gevoed met 
informatie over W&T en onderzoekend en ontwerpend leren. Zij krijgen de opdracht W&T expliciet in het onderwijs in hun vakken aan 
de orde te laten komen. Deze docenten zullen bovendien kennis en ervaring met elkaar delen. 

 
 
Professionaliseren pabodocenten:  
 
5. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle docenten van uw pabo bekend te maken met en 

bekwamer te laten worden met betrekking tot W&T. 
 



 
 

Zoals eerder gezegd heeft een groot deel van het docententeam de afgelopen jaren deelgenomen aan activiteiten in het kader van KWT 
West en VTB-Pro. Hoewel er op de pabo van De Haagse Hogeschool een positieve houding is ten aanzien van W&T worden er de 
komende twee studiejaren teambrede W&T-dagen georganiseerd waaraan alle docenten zullen deelnemen. Indien mogelijk zullen hier 
ook externe stagebegeleiders bij betrokken worden. Collega’s zullen door middel van de nieuwsbrief van de pabo op de hoogte worden 
gebracht van ontwikkelingen met betrekking tot W&T en in teamvergaderingen zal aandacht besteed worden aan het project W&T op de 
pabo. 
 
De grote uitdaging wordt om integratie van wetenschap & technologie binnen alle vakken te realiseren. De overladenheid van het 
curriculum, alsmede de onlangs ingevoerde kennisbasis met de daaraan verbonden toetsing maken dat vakdocenten terughoudend zijn 
ruimte voor onder meer W&T te maken omdat dit hun autonomie verder inperkt en hen minder ruimte biedt aandacht te besteden aan 
dingen buiten de kennisbasis die zij toch voor hun vak van belang vinden. 
 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 
6. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle derde- en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-

2015 en 2015-2016 die nog onvoldoende opgeleid zijn in W&T van een inhaaltraject te voorzien. 
 
Zoals eerder gezegd is W&T al vele jaren een kritisch kenmerk van de pabo van De HHs. Derde- en vierdejaarsstudenten hebben in tal 
van onderwijseenheden W&T aangeboden gekregen. De derde- en vierdejaarsstudenten voldoen daardoor aan de gestelde doelen 
rondom W&T. Als belangrijkste ontwikkelkans voor deze doelgroep ziet De HHs verbreding van W&T naar andere vakken dan tot nu toe 
het geval was, zoals beeldende vorming, muziek en rekenen. Daarnaast biedt het inhaaltraject de mogelijkheid tot verdieping met 
betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren en een geïntensiveerde samenhang met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. 
 
Derdejaarsstudenten wordt de mogelijkheid geboden voor de minor W&T te kiezen. Studenten die hier niet voor kiezen dienen in het 
kader van hun minor toch onderzoek te doen. De studenten krijgen in 2015-2016 de mogelijkheid/verplichting deel te nemen aan 
masterclasses die door het cluster waarin pabo van De HHs participeert worden georganiseerd. De vormgeving van deze masterclasses 
moet echter nog plaatsvinden.  



 
 

 

3. Ontwikkelingsplan 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
7. Geef een globale omschrijving van het actieplan curriculum uitgewerkt naar 2 projectjaren. Beschrijf de acties die uitgevoerd gaan 

worden, de doelen en hoe deze gemonitord worden.  
 
 
Juli 2014 
t/m Juni 
2015 
 
 

• In samenwerking met de clusterpartners ontwikkelen van gemeenschappelijk begrippenkader W&T; 
• Opzetten samenwerking onder meer Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland en het Technolab; 
• Ontwikkelen/ onderwijseenheden: Natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, muziek, en 

onderwijskunde; 
• Ontwikkelen van masterclasses in samenwerking met de clusterpartners. 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 

• Implementeren ontwikkelde onderwijseenheden; 
• Uitvoeren masterclasses; 
• Ontwikkelen/ onderwijseenheden: taal (Nederlands, Engels en schrijven) en zo mogelijk drama & dans. 

 
 
8. Beschrijf hieronder op welke wijze u W&T in uw curriculum gaat integreren, tenminste bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 

techniek en waar u mogelijk relaties legt naar cultuureducatie). Beschrijf hoe het onderwijs er op hoofdlijnen zal uit zien en welke 
doelen het onderwijs moet bereiken. Beschrijf ook concreet welke overige vakken/thema’s bij voorkeur ook Nederlandse taal en 
rekenen/wiskunde betrokken zijn bij het stimuleren van een W&T grondhouding. Geef ook aan of het gaat om verplichting voor alle 
studenten of een keuzetraject.  

 
W&T komt na de 
vernieuwing tot uiting bij:2 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de relatie naar W&T3 

Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
 

Explicitering W&T vaardigheden;  
Studenten krijgen betere feedback op W&T niveau;  
Studenten maken transfer beter van vakdidactische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa. 

Rekenen/wiskunde Explicitering W&T vaardigheden;  



 
 

Nederlandse taal 
 

Studenten krijgen betere feedback op W&T niveau;  
Studenten maken transfer beter van vakdidactische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa. 

Beeldende vorming 
(Drama en dans) 
Muziek 
 

Explicitering W&T vaardigheden;  
Studenten krijgen betere feedback op W&T niveau;  
Studenten maken transfer beter van vakdidactische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa. 

Onderwijskunde Explicitering W&T vaardigheden;  
Studenten krijgen betere feedback op W&T niveau;  
Studenten maken transfer beter van vakdidactische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa. 

 
9. Beschrijf hoe de pabo in haar curriculum gebruik wil maken van het leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft 

e.a., 2013) en van de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de pabo.2  
 

Het leerplankader W&T beschrijft W&T-vaardigheden op drie niveaus (vakoverstijgend, generiek en vakspecifiek). Gekeken zal worden in 
hoeverre deze vaardigheden in het huidig curriculum worden aangeboden. Naar aanleiding van deze analyse kan bepaald worden voor 
welke onderwijseenheden het van belang is dat W&T vaardigheden expliciet genoemd en vervolgens aan de orde gesteld moeten worden. 
Deze explicitering kan er voor zorgen dat studenten gerichter feedback/ feed forward kunnen krijgen met betrekking tot W&T 
vaardigheden. Studenten worden hierdoor ook meer instaat gesteld een transfer te maken van vakdidactische vaardigheden naar 
onderzoeksvaardigheden en omgekeerd.  
 
10. Beschrijf hoe u vaststelt of de student resultaten met betrekking tot W&T aan de maat zijn. Welke vormen van toetsing worden 

gehanteerd en welk referentiekader gebruikt u daarbij.  
 

De resultaten van W&T worden op diverse manier en diverse moment bekeken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen formatieve 
toetsing (feedback/ feed forward) en summatieve toetsing (beoordelingen/ assessment of learning). De summatieve toetsing vindt plaats 
binnen lessen en in de stage. Om dit op een adequate wijze te kunnen doen zal in het cursusjaar 2014-2015 een kijkwijzer + handleiding 
worden ontwikkeld welke pabodocenten, stagebegeleiders en mentoren in de stage kunnen gebruiken. Daarnaast vindt er ook 
summatieve toetsing plaats, onder meer bij het afronden van onderwijseenheden natuur & techniek en minors, maar ook tijdens 
stageboordelingen en portfoliogesprekken.   

 
11. Beschrijf hoe u in het te ontwikkelen curriculum samenwerkt/spiegelt met de basisonderwijs ten aanzien van (veranderende) situatie 

rond W&T in het basisonderwijs.  

2 Het leerplankader komt per 1 mei beschikbaar op de site van de SLO. De handreikingen voor de pabo worden in augustus verwacht. 
                                                           



 
 

 
Om tot verankering van W&T te komen wil De Haagse pabo een W&T-werkgroep in het leven roepen bestaande uit docenten van de pabo 
en leerkrachten van basisscholen waar De Haagse pabo convenanten mee heeft afgesloten. Met het instellen van deze werkgroep wil de 
pabo ervoor zorgen dat er meer draagvlak voor W&T op basisscholen ontstaat, er meer leerkrachten met W&T in hun klas aan de slag 
gaan, en studenten daardoor praktijkvoorbeelden kunnen zien en door scholen instaat worden gesteld om W&T geïntegreerd in diverse 
vakken aan te bieden.  
 
Naast de bovengenoemde W&T-werkgroep zal het W&T-project in de beroepenveldcommissie aan de orde komen, kunnen masterclasses 
worden opengesteld voor professionals uit het werkveld en bestaat er de mogelijkheid van leerkrachten deel te nemen aan de nascholing 
W&T. Ervaren en enthousiaste leerkrachten kunnen overigens ook worden ingeschakeld voor het verzorgen van workshops W&T. 

 
 
Professionaliseren pabo docenten:  
 
12. Beschrijf de doelen die u heeft voor de professionalisering waarmee de pabodocenten hun onderwijs met W&T (onderzoeken en 

ontwerpen) kunnen verrijken4. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  
 
In het kader van het uitvoeren van onderzoek in de minors en het doen van onderzoek in het kader van de afstudeerscriptie zijn de 
afgelopen jaren onderwijseenheden onderzoeksvaardigheden en scriptieschrijven ontwikkeld en uitgevoerd. Het afgelopen jaar is gewerkt 
aan het expliciteren van de leerlijn onderzoek. Deze leerlijn wordt in het cursusjaar 2014-2015 geïmplementeerd waardoor er een 
doorgaande leerlijn onderzoek van pabo 1 t/m 4 zal ontstaan. Een groot aantal docenten participeert in de leerlijn onderzoek. 
 
Een twaalftal collega’s krijgt in het studiejaar 2014-2015 uren op de jaartaak voor professionalisering en het bijstellen van 
onderwijseenheden ten behoeve van verankering van W&T in de door hen gegeven vakken. Het gaat daarbij om de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, rekenen, beeldende vorming, muziek en onderwijskunde. In het studiejaar 2015-2016 
komen daar de vakken taal (Nederlands, Engels en schrijven) en zo mogelijk drama & dans bij. De implementatie van de te bij te stellen 
onderwijseenheden zal plaatsvinden in het studiejaar 2015-2016. Deze twaalf betrokken docenten zullen eveneens de huidige 
stageopdrachten en/ of stagesuggesties bekijken op de mogelijkheid om W&T hierin op te nemen. Dit zal in overleg met het stagebureau 
plaatsvinden. 
 
Hoewel er op de pabo van De Haagse Hogeschool een positieve houding is ten aanzien van W&T wordt er de komende twee studiejaren 
in ieder jaar één teambrede W&T-dag (buiten de eigen pabo) georganiseerd waaraan alle docenten zullen deelnemen.  
 
Naast bovengenoemde professionaliseringsmogelijkheden stimuleert de pabo van De Haagse Hogeschool collega’s deel te nemen aan 
internationaliseringsactiviteiten. Zo kunnen docenten participeren in het European Teacher Education Network en het Learning Teacher 
Network. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor docentenuitwisseling met hogescholen en universiteiten in het buitenland. 

 



 
 

13. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel met de pabodocenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 
bijbehorende activiteiten zoals: inhoud, frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 

 
Leerlijn onderzoek: 83 uur (ontwikkelaar) + +/- 200 uur (hele team, 4 bijeenkomsten) 
Deskundigheidsbevordering + curriculumontwikkeling: 12 x 83 uur (per jaar, 2 uur/week) 
W&T-dag: 1 dag, 50 collega’s, a 8 uur (400 uur) 
Ontwikkelen W&T-kijkwijzer voor de stage: 40 uur 
Implementeren van de kijkwijzer: 91 uur 
 
Internationalisering: 2 conferenties per jaar, onduidelijk of docenten hier in het kader van W&T naar toe zullen gaan. 
Bijwonen masterclasses: nog onduidelijk 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
De professionalisering wordt geevalueerd door middel van een vragenlijst die door de kwaliteitszorgcommissie zal worden uitgezet en 
verwerkt. Daarnaast zal de projectleider de ontwikkeling met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de vakken volgen, bespreken en 
waar nodig bijsturen. In de jaartaak opgenomen taken (waaronder de uren m.b.t. het W&T-project) worden in tijdens de R&O-
gesprekken (plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken) met de teamleiders besproken.  

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Met een aantal pabo’s in het cluster is inmiddels afgesproken dat het ontwikkelen van masterclasses in clusterverband zal plaatsvinden. 
In de clusters zullen eveneens de voortgang en knelpunten/ uitdagingen met betrekking tot het W&T-project worden besproken. Waar 
nodig en waar mogelijk kunnen de pabo’s in het cluster elkaar ondersteunen. 

 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 
 
16. Beschrijf de doelen die u heeft ten aanzien van de inhaalslag voor alle derde- en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-2015 

en 2015-20166.  
  
Het in clusterverband aanbieden van masterclasses W&T.  
Aanbieden van lessen onderzoek en scriptieschrijven. 
Verbreden van W&T naar beeldende vorming en muziek.  
Verdiepen met betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren.  
 



 
 

17. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel bij de betreffende studenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 
bijbehorende activiteiten zoals: frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 

 
Masterclasses: 1 in 2014, 2 in 2015, keuze voor studenten pabo 3 & 4 
Lessen onderzoek en scriptieschrijven: in jaar 3 en jaar 4 ieder 4 lessen, verplicht voor alle studenten pabo 3 en 4. 
Verbreden W&T: jaar 3 tijdens de profieldelen beeldende vorming & muziek (2 x 5 x 90 minuten), verplicht voor alle studenten pabo 3. 
Verdiepen onderzoekend en ontwerpend leren: profieldelen natuur en techniek & muziek (2 x 5 x 90 minuten) , verplicht voor alle 
studenten pabo 3. 
 
Voor de derde- en vierdejaars studenten wordt een viertal masterclasses georganiseerd waaraan ook studenten van andere pabo’s 
kunnen deelnemen. Naast studenten worden nadrukkelijk mensen uit het werkveld uitgenodigd zodat leerkrachten en leerkrachten in 
opleiding van elkaar kunnen leren. De HHs heeft zeer positieve ervaringen met deze formule. Ook studenten uit pabo 1 en 2 zijn voor 
deze bijeenkomsten uitgenodigd: 
 
14 Januari 2015: Kleuters onderzoeken de wereld om zich heen. 
28 Januari 2015: Onderzoekend en ontwerpend leren in de basisschool. 
10 Maart 2015: Andre Kuipers bezoekt de pabo van De HHs.  
8 April 2015: Expeditie Edison. 

 
18. Beschrijf hoe u deze inhaalslag binnen het vigerende curriculum van het 3e en 4e jaar gaat organiseren en hoe u alle studenten 

bereikt. 
 

De vigerende 3e en 4e jaars studenten hebben te maken met een sterk verzwaard afstudeerprogramma waarin praktijkonderzoek de 
boventoon voert. Hier zal verder niets aan worden toegevoegd. 

 
19. Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelen7 en indien nodig deze tijdens de twee projectjaren 

bijstelt.  
 
Alle (nieuwe) onderwijseenheden worden door de kwaliteitszorg commissie aan een onderzoek onderworpen. De geanalyseerde data 
wordt ter beschikking gesteld aan de curriculumcommissie en de projectleider W&T. Op basis van dit onderzoek worden 
onderwijseenheden bijgesteld.  



 
 

 

 

C. Proces deelname 
 
Het “Plan Wetenschap en Technologie in de pabo” is geen individueel traject. Het uitgangspunt van het LOBO is dat er een 
gemeenschappelijke beweging in gang wordt gezet. Dit betekent dat er tevens een faciliterende en monitorende proceslijn is 
georganiseerd waardoor de projecten optimaal kunnen profiteren van elkaar. Dat betekent dat in het projectplan ook wordt opgenomen 
hoe de pabo’s elkaar ontmoeten in netwerkbijeenkomsten en clusterbijeenkomsten die peerreviews en masterclasses organiseren8. 
 
Landelijke procesactiviteiten  
 
20. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen (toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 

2015 3x, totaal 5) 
 

Gezamenlijk ontwikkelen format voor exemplarisch thematisch onderwijs met andere clusterpartners.  
 
 
 
 
Cluster procesactiviteiten  
 

21. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen aan (toevoegen) peer reviews (2014 1x, 2015 2x, 
totaal 3) 
 

Door deel te nemen aan de peer reviews verwacht de pabo van De Haagse Hogeschool te leren van de kennis en ervaring die wordt 
opgedaan door andere pabo’s. Deze kennis en ervaring kan worden meegenomen in het bijstellen van het proces op de eigen pabo. 
Daarnaast wil de pabo van De HHs haar eigen kennis en ervaring delen met de collega’s in het cluster en deze spiegelen aan die van de 
collega’s. 

 
22. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken van en wat u kunt bijdragen aan het organiseren van masterclasses (2014 1x, 2015 2x, 

totaal 3) 
 

In overleg met de collega’s uit het cluster kan gekeken worden welke behoefte er leeft bij de collega’s van de andere pabo’s. De pabo 



 
 

van De HHs zal haar derde- en vierdejaars studenten instaat stellen aan de masterclasses deel te nemen die op de andere pabo’s worden 
aangeboden. 
 

 
23. Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, modules, enz. u nu al kunt aanbieden. 

 
Profieldeel Natuur en techniek, minor urban education, componeren in de bovenbouw van de basisschool.  
 
 

 
 
Overige samenwerking pabo’s 
 
Naast de geformaliseerde procesactiviteiten zullen pabo’s elkaar ook ontmoeten op basis van andere samenwerkingsverbanden en hier 
synergie willen bereiken. 
 
24. Beschrijf met welke andere pabo’s en op welke punten u met elkaar wilt uitwisselen en samenwerken. 

 
Het samenwerkingsverband waar De Haagse pabo in plaatsneemt bestaat uit de volgende pabo’s: Hogeschool Rotterdam, Pabo Thomas 
More, Hogeschool Zeeland, Driestar Educatief en De Haagse Hogeschool. In dit samenwerkingsverband zal worden nagedacht over de 
professionalisering van docenten, het creëren van draagvlak ten aanzien van W&T, en de masterclasses ten behoeve van het 
inhaaltraject pabo 3 en 4. De hieruit voortkomende ideeën zullen in de verschillende opleidingen worden geïmplementeerd.  
 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
De projectleider W&T stemt met de betrokken docenten af welke activiteiten worden ondernomen in het kader van een duurzame 
verankering van W&T in het curriculum van De Haagse pabo. Hij begeleidt het proces en stuurt waar nodig bij. De opbrengsten van dit 
proces zullen in de curriculumcommissie besproken worden. Tevens wordt het proces nauwlettend gevolgd door het MT van de pabo. Aan 
het eind van het schooljaar 2014-2015 moet er een (interne) publicatie liggen waarin de opbrengsten van dit jaar zichtbaar zijn. In het 
studiejaar 2015-2016 wordt het bijstellen van onderwijseenheden gecontinueerd. Dit proces zal op dezelfde wijze als in 2014-2015 
worden begeleid en waar nodig bijgesteld. In dit jaar zal de implementatie van de in 2014-2015 bijgestelde onderwijseenheden 
plaatsvinden. Deze onderwijseenheden zullen door de kwaliteitszorgcommissie worden onderzocht, waarna indien nodig bijstelling plaats 



 
 

zal vinden. 

 



 
 

 

Eindnoten bij het format  

 

1 Zie voor de begripsomschrijving en duiding van “Wetenschap en Technologie” versus “Natuur en Techniek” de toelichting bij dit format.  
2 De dikgedrukte domeinen/vakken worden bij voorkeur genoemd als mogelijkheden om Wetenschap en Technologie mee te verbinden maar er zijn ook andere 
mogelijkheden en invalshoeken. 
3 Maak goed duidelijk hoe de kerngedachte van W&T past bij de doelen, inhouden en vormgeving van de curriculum onderdelen. 
4 Maak hiervoor eventueel gebruik van het advies van:  

• de verkenningscommissie hfdst. 2 en 3; Wetenschap en te Clevers, H., & Willems, R. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair 
onderwijs. Utrecht -Den Haag: PO-Raad, Platform Bèta Techniek. 

• samenvattening, conclusies, aanbevelingen en bijlagen; van Casteren, W., van den Broek, A., Hölsgens, R., & Warps, J. (2014). Wetenschap en technologie op de 
pabo; een inventarisatie van de stand van zaken 2013 (pp. 98). Nijmegen: ResearchNed. 

• W&T houding en vaardigheden pg. 17-23; van Graft, M., Klein Tank, M., Beker, T., & Bakker, A. (2013). Wetenschap en technologie bij het leergebied Oriëntatie op 
jezelf en de wereld; een richtinggevend leerplankader. Enschede: SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. 

5 Denk aan het instellen van focusgroepen, houden van interviews of enquêtes, enz. 
6 Zie voetnoot 4 
7 Zie voetnoot 5 
8 Over de opzet van dit proces volgt op korte termijn meer informatie. 

                                                           


