
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Pabo en Vrijeschool Pabo 
Brinnummer  21RI 
Postadres Zernikedreef 11 
Postcode 2333 CK  
Bezoekadres Zernikedreef 11 
Postcode 2333 CK 
Plaats Leiden 
Hogeschool Hogeschool Leiden 
Website www.hsleiden.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam J. van Dommelen 
Functie Docent 
Organisatie Hogeschool Leiden 
Telefoonnummer 071 – 51 88 166 
Mobiel nummer 06 - 3911 4188 
Emailadres dommelen.van.j@hsleiden.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  
Pabo 127 118 113 89  
Vrijeschool Pabo 69 23 31 36  
Academische Pabo 72 55 43 30  
Totaal 268 196 187 155 806 

 
Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 
 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4  
Tweejarige deeltijd 
Pabo 

31 25    

Vierjarige deeltijd 
Pabo 

- 7 8 16  

Tweejarige deeltijd 
Vrijeschool Pabo 

15 -    

Totaal 46 32 8 16 102 
 
 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten ………………………………………………………………….. 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 
    

 
 

Formatie totaal: 
 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
In totaal 49,3 fte. 
 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
In totaal 74 docenten. 
 
 
 



 
 

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. 
 
Pabo HS Leiden: 
OJW-vakken “los” 
1. In het eerste jaar worden de OJW-vakken in de eigen vakinhoudelijke- en didactische context aangeboden binnen 4 overstijgende 

modules (bijlage 1 moduleoverzicht, PV1PL-, PV1VL-, PV1LL- en PV1OG-). De vakken worden getoetst middels kennistoetsen (NT1, 
NT2 en AK), vaardigheidstoetsen (lesopening (AK/GS/NT), Geschiedenis en de canon (GS kennis en vaardigheden), vertelling (GS) 
en onderwijsleergesprek (AK/NT)) en stage-opdrachten per vak. De inhoud is conform het advies voor de kennisbases (Meijerink). 
Het totaal aan uren/EC per vak komt overeen met ca. 56/2EC.  

2. In het tweede jaar zit de vakinhoud en –didactiek van de OJW-vakken in keuzeonderdelen toegespitst op leerlijnen: 
vakverdiepingen (zie bijlage 1). Bij vakverdiepingencluster B kan de student kiezen uit gezondheidseducatie (kerndoelen 34 en 35), 
techniek (kerndoelen 44 en 45) en moderne media (21st century skills) en bij vakverdiepingencluster D kiest de student uit een van 
volgende OJW-onderdelen: aardrijkskunde (alle kerndoelen “ruimte”), geschiedenis (alle kerndoelen “tijd”) of biologie (kerndoelen 
39, 40 en 41). De verbonden uren/EC’s zijn 56/2EC per vakverdieping, totaal 4 EC per student. 

3. In het derde jaar worden de inhouden van de vakverdiepingen middels colleges een kennistoets afgesloten voor 28u/1EC per 
student. 

Projectonderwijs/Themaonderwijs 
1. In het tweede jaar wordt vier keer projectmatig gewerkt door alle studenten (zie bijlage 1) waarbij W&T houding, vaardigheden 

en kennis voornamelijk in de projecten “Vrijheid geef je door” (vredeseducatie) en “Schoolomgeving” worden geconsolideerd. In 

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



 
 

project “Schoolomgeving” wordt thematisch onderwijs ontworpen in de schoolomgeving binnen de kaders van de OJW-vakken. 
Beide projecten zijn 84u/3EC. Daarnaast wordt er praktijkonderzoek gedaan naar het onderwijssysteem van een ander land 
binnen de module internationalisering. 

2. In jaar 3 wordt er gewerkt in thema’s (alle studenten). In het thema Kleur voeren de studenten bijvoorbeeld een culturele 
zelfanalyse uit en brengen zij allerlei gegevens van een achterstandswijk van een stad in kaart nadat zij daar een wijkwandeling 
hebben gemaakt. In het thema Omgaan met Verschillen krijgen de studenten een klinisch assessment waar ook op basis van 
generieke onderzoeksvaardigheden de juiste beslissingen genomen moeten worden m.b.t. de casus van het assessment.  

Leerlijn onderzoek 
In alle vier jaren wordt de student als praktijkonderzoeker opgeleid binnen de leerlijn “onderzoek en ontwikkeling onderwijs”. De totale 
besteding in uren/EC’s is in de eerste drie jaar: 
Jaar 1: 196u/ 7EC 
Jaar 2: 168u/ 6EC 
Jaar 3: 280u/ 10EC 
Jaar 4: 840u/ 30EC 
In jaar 3 wordt de leerlijn onderzoek formeel afgesloten met een onderzoeksverslag, in jaar vier loopt de leerlijn onderzoek evt. nog 
wel door in de minoren. Afhankelijk van de minor doet de student literatuuronderzoek en/of praktijkonderzoek. Voor een overzicht 
hiervan zie bijlage 2 (minorenbeschrijvingen) 
Student als ontwerper: 
Binnen het vak beeldende vorming in jaar 1 en binnen het project “Theater” (beeldende vorming, drama, muziek) in jaar 2 zijn de 
studenten actief als ontwerper en werken ze op drie manieren waarvan de laatste sterke overeenkomsten vertoont met ontwerpend 
leren bij het OJW-vak techniek: 
-ambachtelijk werken: beproefde techniek om vorm te geven aan een beeldend product 
-experimenteel werken: vanuit de materialen, techniek of context zonder een vaststaand einddoel  
-ontwerpend werken: vanuit een idee, zoeken naar een (of meerdere) oplossing(en) voor het einddoel 
Op vele momenten in het curriculum wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van onderwijs. Expliciet gebeurt dat binnen de 
vakverdiepingen (keuzeonderwijs) waar leerlijnen concreet gemaakt worden in lessenseries of materiaalkisten, binnen de projecten 
“Vrijheid geef je door” en “Schoolomgeving” waar thematisch onderwijs wordt vormgegeven binnen een projectplan in groepsverband. 
Student als aspirant leerkracht, stage: 
1. In alle jaren worden studenten verplicht om onderwijs te geven en te ontwerpen voor de OJW-vakken middels stageopdrachten.   
2. In het tweede jaar doen alle studenten als onderdeel van de stage tevens een verplichte praktijkopdracht voor techniek, waarbij ze 

een bovenbouwklas uit het PO een dag in het technisch ontdeklokaal begeleiden. 
 
Vrijeschool Pabo: 
De Vrijeschool Pabo gaat er van uit dat een onderzoekende, onbevooroordeelde en actieve houding noodzakelijk is voor een leraar 
basisonderwijs. In het curriculum wordt deze attitude steeds verder ontwikkeld:  

1. Het eerste studiejaar staat in het teken van open en onderzoekend waarnemen en denken. Binnen vakken als pedagogie, 
aardrijkskunde en geschiedenis wordt hier aandacht aan besteed. Dit gebeurt zowel theoretisch, als praktisch en aan de hand 



 
 

van stageopdrachten. Als basis voor het leren wordt binnen alle vakgebieden verwondering bij de studenten gewekt. 
2. In het tweede studiejaar wordt verder richting gegeven aan het curriculum door het thema ‘spel en beweging’ met de kwaliteit 

doelgericht en flexibel. In dit jaar leert de student lessen ontwerpen volgens de leerlijnen van de diverse vakken, waarbij 
rekening gehouden moet worden met de specifieke praktijksituatie van een stageklas. 

3. Het derde studiejaar voegt daar het thema ritme en ademhaling aan toe, waarbij het onderwijs voor het gehele kind 
gezondmakend moet worden. In dit jaar worden de ontwerpende vaardigheden uitgebreid naar gehele periodes onderwijs, 
waarbij zowel basisvakken, zaakvakken als kunstvakken geïntegreerd aan bod komen in het basisonderwijs. Steeds weer leert 
de student aan te sluiten bij de specifieke stagesituatie, waardoor de onderzoekende houding steeds bevraagd blijft. 

4. In het vierde studiejaar wordt de studie afgesloten met een onderzoek, zowel in een kunstdiscipline als in een 
pedagogisch/didactische richting. Bovendien wordt in dit studiejaar al enkele jaren de module natuur en techniek gegeven, 
waarin de student vanuit verwondering voor de natuur tot het eigen ontwerp van een uitvinding komt. 

 
 
 
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. 
 

Pabo HS Leiden: 
Alle docenten van de OJW-vakken stimuleren studenten op het gebied van W&T via vakspecifieke didactiek (ontdekkend, onderzoekend 
en ontwerpend leren bij NT, geografische vierslag en multiperspectiviteit bij AK en historisch denken, redeneren en brongebruik bij GS).  
Bij beeldende vorming wordt ontwerpend geleerd en worden studenten gestimuleerd om creatief probleemoplossend te denken. Bij 
moderne media wordt een beroep gedaan op ICT-vaardigheden. Bij onderzoek en onderwijsontwikkeling worden studenten door 
studiebegeleiders en onderzoeksdocenten gestimuleerd om kritisch te denken, te schematiseren, te concluderen en te reflecteren. Tussen 
deze onderdelen is samenhang op het gebied van leerlijnen en middels periodedoelen voor studenten, maar van een gemeenschappelijk 
begrippenkader is nog geen sprake.  
Alle pabodocenten die onderzoek begeleiden worden sinds 2009 bijgeschoold in de eigen onderzoeksvaardigheden. Aanvankelijk 
gebeurde dit met het pakket PRINE (Kallenberg & Postma binnen Hogeschool Leiden) en sinds 2013 in afgeleide vorm “on the job” bij het 
begeleiden van 2e- en 3ejaars in het onderzoek. Daarnaast worden docenten aan de opleiding die nog geen universitaire Master bezitten 
gevraagd om alsnog een Mastertitel te behalen. 
 
Vrijeschool pabo: 
De wereldbeschouwing van Steiner is sterk geënt op die van Goethe, en Goethe’s wereldbeschouwing komt weer voort uit 
natuurbeschouwing; het veranderlijke en het leven. Deze zienswijze draagt in essentie de waarden die genoemd worden als 
grondhouding in het project W&T in de pabo’s. Het vrije schoolonderwijs is daarnaast sterk holistisch van aard. Samenhang, observatie, 



 
 

verwondering worden door alle docenten uitgedragen en staan aan de basis van de lessen op de vrijeschool pabo.  
 

 
 
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. 
 

Pabo HS Leiden 
In het curriculum van Pabo Leiden wordt een aanzienlijk deel aan ontwerpen (alhoewel qua ontwikkeling/ontwerp van onderwijs nog 
geen inventarisatie voorhanden is) en onderzoeken besteed op “eigen vaardigheidsniveau” en in mindere mate aan onderzoekend en 
ontwerpend leren, dat ondergebracht is bij de zaakvakken en beeldende vorming. Overigens wordt er op pabo Leiden alsnog relatief veel 
aandacht besteed aan O&O-didactiek in het basiscurriculum (jaar 1) en het vakspecialisatie-deel (jaar 2) en verwachten wij wat betreft 
de kennisbases geen hiaten bij onze startbekwame leerkrachten. Het in verband brengen van de eigen vaardigheden en de kennis uit 
verschillende vakken met een breder kader betreffende W&T zal bij deze doelgroep echter wel kunnen leiden tot maken van transfer van 
de eigen vaardigheden op onderzoeksgebied naar het didactisch niveau, en dus tot een versterking leiden van de didactische 
vaardigheden.  
 
Vrijeschool pabo 
In het curriculum kan nog meer aandacht worden besteed aan het verder ontwikkelen van het kritisch vermogen van de studenten door 
het inzetten van het socratisch gesprek. Ook kan er nog meer gewerkt worden aan een onderzoekende houding t.a.v. de eigen reflectie 
op diepere lagen van de ui van korthagen 
 



 
 

 

 
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. 
 
A) Het ontwikkelen van een observatieinstrument (kijkwijzer) voor vakspecifieke, generieke en vakoverstijgende vaardigheden W&T dat 
in de stage door de stagebegeleiders en mentoren kan worden gebruikt. Het ontwikkelen van een kijkwijzer draagt aan alle ambities bij: 

1. Het zorgt voor overzicht en samenhang tussen vakken en tussen opleiding en werkveld waardoor het leren van studenten over 
deze vaardigheden betekenisvoller wordt en kennis en vaardigheden beter verankerd worden. 

2. Het zorgt voor een gemeenschappelijk begrippenkader waardoor docenten zich meer bedienen van een gemeenschappelijk jargon. 
3. Alle opleidingsdocenten zijn stagebegeleider en professionaliseren zichzelf aan de hand van de kijkwijzer. 
4. Ook mentoren in het werkveld worden aan de hand van de kijkwijzer bewuster en professioneler aangaande W&T-vaardigheden. 

Studenten van 3e en 4e jaar worden hierdoor in de stage scherper geobserveerd en kunnen betere feeback krijgen op het gebied 
van eigen W&T vaardigheden en het stimuleren van W&T-vaardigheden bij leerlingen. De kijkwijzer biedt voor studenten een 
extra handreiking in de zelfreflectie voor deze vaardighedenset.  

 
B) Het ontwikkelen van een sterkere samenhang tussen pedagogiek/onderwijskunde, onderzoekslijn en de verschillende vakken. 
Hierdoor wordt het zicht op de doorlopende leerlijnen verbeterd en wordt het gemakkelijker en inzichtelijker voor de student om 
thematisch onderwijs te ontwerpen. Hiertoe willen wij ook de fysieke leeromgeving van het vaklokaal techniek hervormen om uit te 
dagen tot vakoverstijgend thematisch werken. Voor de Vrijeschool Pabo geldt dat er gezamenlijke (vak)afsluitingen kunnen komen die 
door het versterken van de samenhang kunnen zorgen voor het stimuleren van WT-vaardigheden.  
Daarnaast vormt de context van dit project de eerste aanzet tot curriculuminhoudelijke samenwerking tussen beide pabo’s (Pabo Leiden 
en Vrijechool Pabo) waarbij mogelijkheid wordt gezien om gezamenlijk te werken aan: 

1. Uitwerken van socratische gespreksvorm als onderzoeksvorm voor studenten en docenten. 
2. Uitwerken van fenomenologische manier van onderzoek doen als vorm om ook met kinderen te werken. 

 
C) Stimuleren van talent. Het ontwikkelen van nieuwe keuzemogelijkheden en het verbeteren van huidige programmaonderdelen waarbij 
studenten met passie voor W&T gestimuleerd worden meer te doen op het vlak van OJW en W&T: 

3. Aanbieden van masterclasses wetenschapsfilosofie voor geïnteresseerde studenten waarbij hun eigen mensbeeld onder de loep 
wordt genomen aan de hand van een beschouwing van de historie van de (wetenschaps)filosofie. Studenten leren zowel kritisch 



 
 

denken als hun pedagogische visie te scherpen. 
4. Hervormen van de -binnen de stage verplichte- opdracht in het technisch ontdeklokaal. Dit wordt een bredere technische opdracht 

in kader van de OJW-vakken en cultuureducatie. Om dit te bewerkstelligen moeten er inhoudelijk andere workshops worden 
ontwikkeld (vakoverstijgend/thematisch) en dient het lokaal te worden aangepast om deze inhoud te kunnen vormgeven. Het 
hervormen van de workshops voor deze opdracht draagt nog aan meerdere andere ambities bij: de zichtbaarheid van 
buitenschools aanbod van W&T in de regio voor het werkveld, omdat wij met de vernieuwingen mee kunnen gaan draaien in een 
regionaal initiatief (het Leids W&T Paspoort) waarbij scholen in één oogopslag alle workshops in Leiden en omgeving krijgen 
aangeboden en worden gefaciliteerd om op een gemakkelijkere manier bij alle aanbieders binnen te komen. Als wij meedraaien 
heeft niet alleen het werkveld daar baat bij, ook de studenten in het tweede jaar die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van 
de workshops van Pabo Leiden komen middels de verplichte stageopdracht in aanraking met dit samenwerkingsverband en 
worden zich daardoor bewust van de mogelijkheden in de regio waar ze zelf met grote waarschijnlijkheid als leerkracht binnen 2 à 
3 jaar werkzaam zullen zijn. 

 
D) Per september 2015 krijgen de pabo’s te maken met een instroom van studenten die geselecteerd zijn “aan de poort” met betrekking 
tot eigen vaardigheid in de zaakvakken. De curriculumonderdelen van de zaakvakken in jaar 1 en 2 dienen op basis van het nieuwe 
minimale instroomniveau te worden herijkt. 
 
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.  
 
+ Er wordt binnen onderzoekslijn, reflectielijn en modules gesproken met hetzelfde begrippenkader wanneer W&T-vaardigheden 

(vakoverstijgend, generiek of vakspecifiek) aan bod komen. Intensiteit van aandacht voor W&T varieert van benoemen van 
overeenkomsten en vaardigheden van docenten tot het moeten ontwikkelen van thematisch W&T-onderwijs voor het PO door de 
student.  

+ Studenten worden op, met name vakspecifieke maar ook generieke en vakoverstijgende, vaardigheden in de stage beter gecoacht 
door zowel mentor als stagebegeleider aan de hand van een kijkwijzer voor de stage voor alle vakken. 

+ Studenten reflecteren voortdurend op de ontwikkeling van hun eigen W&T-vaardigheden als lerende en als aspirant-leerkracht. Dit 
komt tot uiting in stage, vakverdiepingen, bij het thema “visies en onderwijsconcepten” en bekwaamheidsdossier. 

+ Er is voor studenten meer mogelijkheid tot aansluiten bij eigen passie en talent in W&T. 
+ De studenten worden uitgedaagd kritischer na te denken door bijv. het inzetten van de socratische gespreksvorm. 
+ Fenomenologie is als onderzoeksvorm uitgewerkt voor de vakken N&T op beide pabo’s. 
 
 
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. 



 
 

 
Wat betreft professionalisering van pabodocenten is het voornamelijk van belang dat het voor eenieder duidelijk wordt op welke wijze er 
al binnen zijn/haar vak wordt bijgedragen aan W&T-vaardigheden en op welk niveau: overstijgend, generiek of vakspecifiek (van Graft, 
leerplankader). Het expliciteren van deze vaardigheden op docent- en studentniveau zal samenhang op het gebied van W&T bevorderen 
Docenten worden geprofessionaliseerd in het observeren van W&T-vaardigheden bij studenten op zowel het niveau van eigen vaardigheid 
als het didactisch niveau d.m.v. een kijkwijzer voor de stage. Docenten van de pabo worden ook betrokken bij het opleiden van 
mentoren, waarbij zij moeten uitleggen hoe de kijkwijzer in het coachen van de student op de stageschool kan worden toegepast.   
 
Voor de docenten wiens eigen vaardigheid wat betreft W&T-vaardigheden nog kan worden verbeterd is (naast de verplichte bijscholing 
tot master en het bijscholingstraject bij onderzoeksbegeleiders, zie .1) mogelijkheid tot aansluiten bij masterclasses die met oog op het 
reparatietraject (zie hieronder) worden aangeboden. Er kan uitgewisseld worden met collega’s om hiaten te bespreken en strategieën te 
bedenken om deze te weg te werken. 
 
Docenten die onderzoek begeleiden kunnen worden opgeleid in de socratische gespreksvorm als begeleidingsinstrument. 
 
N&T docenten pabo professionaliseren met betrekking tot Steiners fenomenologie en nemen het eigen onderwijs in met name pabo 1 
(kerndeel Meijerink) onder de loep wat betreft inpassing van deze werkwijze in de eigen didactiek. 
 
Docenten worden op de hoogte gesteld van voor W&T relevante studiedagen en congressen, en wanneer nodig gefaciliteerd om deel te 
kunnen nemen en/of bij te dragen. Hierbij gaat het zowel om regionale initiatieven zoals een door de pabo HHS georganiseerde 
masterclass in januari 2015 met Bas Haring, als landelijke studiedagen zoals de W&T-dag as. 12 november, als internationale congressen 
zoals ETEN. 
 
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. 
 
De studenten krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan masterclasses. In deze masterclasses worden W&T-vaardigheden gekoppeld 
aan de onderwijspraktijk. De masterclasses zullen worden ontwikkeld in samenwerking met het werkveld, andere pabo’s binnen het 
“Educom”cluster en mogelijk andere partners zoals KWTwest en TU Delft.  
 
Stageopdrachten worden bekeken en waar mogelijk aangescherpt binnen de kaders van W&T/O&O en OJW. De opdrachten kunnen 
betekenisvoller worden nabesproken aan de hand van de kijkwijzer stage/W&T-vaardigheden waardoor de ontwikkeling van didactische 
vaardigheden en didactisch repertoire bij deze groep studenten vergroot wordt.  



 
 

 

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 
 
 

A. Inventariseren W&T in curriculum en ontwikkelen gemeenschappelijk begrippenkader  
a. Per vak formuleren in een kijkwijzer voor de stage waarbij de specifieke vakdidactische aanpak wordt 

beschreven en waarin is aangegeven welke generieke, vakoverstijgende en vakspecifieke vaardigheden er voor 
de docent toe doen, alsmede er voor de leerling toe doen.  

b. Waar mogelijk worden stageopdrachten aangepast om beter bij de inhoud van het leerplankader te passen.  
B. Samenwerking Pabo Leiden en Vrijeschool Pabo  

a. Ontwikkelen serie masterclasses over socratische gespreksvorm en historie van de filosofie – denkbeelden over 
de mens – tijdsgeest en de invloed daarvan op mensbeeld en opvoedingspraktijk. Spin-off van deze serie 
worden concrete bijdragen voor socratisch gesprek bij vakken filosoferen met kinderen en binnen (eigen 
vaardigheid) onderzoekslijn bijeenkomsten jaar 3 en voor Thema Visies en Onderwijsconcepten. De inhoud van 
deze masterclassserie kan gebruikt worden als basis voor een minor die vanuit de Vrijeschool pabo wordt 
aangeboden binnen het hogeschoolbrede aanbod van minoren. 

b. Fenomenologische werkwijze integreren binnen onderwijs N&T, en evt. waar mogelijk breder per 2015-2016.  
C. Keuze en talent: 

a. Starten van een samenwerkingsverband in W&T met NNM Naturalis, Stichting Technolab, Universiteit Leiden, 
Museum Boerhaave en Science center Delft om het workshopaanbod voor basisschoolleerlingen in de regio beter 
op de kaart te zetten en beter gefaciliteerd aan de basisscholen in de regio aan te bieden.  

b. Aanbieden 1e Inspiratiebijeenkomst voor docenten, studenten en werkveld (breed gecommuniceerd)   
c. Ontwikkelen/plannen overige 2 masterclasses en evt. wanneer mogelijk al aanbieden van een van deze 

masterclasses al in het tweede semester van dit jaar. 
 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 

A. Gemeenschappelijk begrippenkader: 
a. Docenten maken gebruik van de kijkwijzer als instrument in de feedback bij de stagebezoeken 
b. Studenten maken gebruik van de kijkwijzer als geheugensteun bij het ontwerpen van lessen  
c. Mentoren uit het werkveld worden getraind (8 dagen) in de werkwijze van de pabo, waaronder het gebruik van 



 
 

 de kijkwijzer en de wijze waarop deze kan worden toegepast. 
d. Studenten voeren de eerste aangepaste stageopdrachten uit 

B. Samenwerking Pabo Leiden en Vrijeschool Pabo 
a. In jaar 1 pabo wordt het socratisch gesprek aangeboden als werkvorm, geoefend en toegepast 
b. In jaar 1 pabo wordt het filosofisch gesprek opgenomen als toetsvorm in de vaardigheidstoets voor filosoferen 

met kinderen 
c. Masterclass-serie filosofie wordt aangeboden voor geheel cluster educatie inc. werkveld 

C. Keuze en Talent: 
a. “Leids Paspoort” gaat van start, Pabo Leiden heeft daartoe een nieuw ontwikkeld onderwijsprogramma in het 

aanbod voor de basisscholen en studenten worden voor de stageopdracht getraind om deze workshops 
didactisch goed in te zetten 

b. Eén of twee voor iedereen (pabodocenten/werkveld/studenten binnen het Educom/clusterverband) 
toegankelijke masterclasses met gastspreker worden georganiseerd. 

c. In jaar 1 N&T wordt fenomenologie besproken en worden verbanden met O&O attitude en didactiek gelegd 
 

 
 
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 
Gezondheid 
Milieueducatie 
 

De uitwerking van het gemeenschappelijk begrippenkader/kijkwijzer wordt toegepast bij de modules 
van deze vakken. Voor de OJW-vakken zal de nadruk met name op vakspecifieke vaardigheden liggen 
die expliciet worden gekoppeld naar onderdelen uit leerplankader. Studenten krijgen ook betere 
feedback op W&T niveau bij de stage-opdrachten aan de hand van de kijkwijzer. Om hiervan een 
voorbeeld te noemen: wanneer er met studenten (en door studenten met kinderen in de stage) aan 
kaartvaardigheid (kerndoel 50) wordt gewerkt, brengt de docent, mentor of stagebegeleider de 
vaardigheid om kaart te kunnen lezen in verband met de vaardigheden om te ordenen, schematiseren, 
objectiveren, lokaliseren en te relateren. Hierdoor wordt explicieter samenhang gecreëerd met andere 
vakken waarbij deze wetenschappelijke vaardigheden worden gevraagd en ontwikkeld, zoals in dit 
voorbeeld bij rekenen (meetkunde), natuuronderwijs (functioneren in de leefomgeving) etc. etc. 
Daarnaast krijgt de student feedback op het hanteren van de juiste didactiek (aardrijkskundige 
vierslag, brongebruik) voor deze specifieke les. 



 
 

 
Bij N&T wordt aandacht besteed aan de fenomenologie als didactisch middel en als grondhouding voor 
O&O-leren.  
 
Studenten maken transfer beter van vakdidactische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa: De vaardigheden die ze bijvoorbeeld als “reflective practitioner” aanleren worden op een 
doorzichtige manier in verband gebracht met de extra schil die er bij de didactiek van onderzoekend 
leren nog omheen komt, en er wordt aandacht besteed aan hoe de eigen vaardigheid kan worden 
ingezet bij het stimuleren van de onderzoekende houding van kinderen in de klas. In de attitude van 
studenten is merkbaar dat W&T een rol speelt in hun professionele houding, ze durven samen met 
kinderen op zoek te gaan naar antwoorden. 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

Explicitering W&T vaardigheden, met name op het niveau van in het leerplankader beschreven 
vakoverstijgende en generieke vaardigheden. Bijvoorbeeld in het reken-wiskundeonderwijs relateren 
van “Sociale context en interactie” (hoort bij realistisch rekenonderwijs) aan de generieke 
vaardigheden uit het leerplankader behorend bij communiceren en daarbij vaktaal gebruiken; het 
vertalen van een rekensom uit een context naar de vaardigheden behorend bij de “generieke” 
informatievaardigheden; het gebruiken van de getallenlijn koppelen aan de vakoverstijgende 
vaardigheid om modellen te ontwikkelen en toe te passen enz. 
 
Studenten krijgen betere feedback op W&T niveau en vakdidactische vaardigheden. Bijvoorbeeld: een 
stagebegeleider die zelf geen rekendocent is stelt tijdens het nabespreken van de rekenles op de stage 
vragen over in hoeverre de kinderen zelf de wiskundige principes kunnen ontdekken, op welke manier 
de student het wiskundig denken denkt te ontwikkelen, op welke manier is er niveauverhoging bereikt 
(van informeel naar formeel/ concreet naar abstract). 
 
 

 
Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 
Cultuureducatie (evt. ook 
gekoppeld aan de vakken) 
 

De uitwerking van het gemeenschappelijk begrippenkader/kijkwijzer wordt toegepast bij de modules 
van deze vakken, met name op het gebied van vakoverstijgende en generieke vaardigheiden. 
Bijvoorbeeld verschillen en overeenkomsten tussen de doelen van en uitwerking op de ontwerpcyclus 
bij beeldende vorming en de ontwerpcyclus bij techniek en hoe dat zich op vakdidactisch niveau 
vertaalt. 
 
Beeldende Vorming wordt aan moderne media en techniek bij de verplichte techniekopdracht in het 
tweede jaar in het technisch ontdeklokaal, hierbij oefent de student met een geïntegreerd geheel van  
beeldend en ontwerpend leren in combinatie met het ontwikkelen van 21st century skills bij kinderen. 
 
Voor de Vrijeschool Pabo; uitgangspunt voor deze vakken is verwondering en waarneming, 



 
 

uitmondend in een eigen kunstonderzoek in het vierde jaar, gerelateerd aan een relevant 
didactisch/pedagogisch onderwerp. 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Explicitering W&T vaardigheden, bijvoorbeeld de relatie met algemene reflectievaardigheid van 
kinderen en het belang daarvan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Studenten maken transfer beter van pedagogische vaardigheden naar onderzoeksvaardigheden en 
vice versa, bijvoorbeeld bij het oefenen van (objectief) observeren en waarnemen zonder te oordelen. 
 
Voor Vrijeschool Pabo; onbevooroordeeld waarnemen wordt geoefend aan de hand van 
kinderwaarnemingen, resulterend in latere jaren in het ontwerpen van een passend handelingsplan 
voor dit kind. 

 
Minor 
 
 
Vakprofilering (Meijerink, 2012) 
 
 
Onderzoekslijn reflective 
practioner 
 
W&T lijn  
Leer-werk-gemeenschappen 
 
Thema’s 
 

 
Binnen de opleiding Vrijeschool Pabo is de bedoeling om de opzet van de masterclass 
Wetenschapsfilosofie in de op het project volgende jaren uit te werken tot een minor of halve minor 
die breed aangeboden wordt binnen de hogeschool Leiden. 
 
 
Studenten worden in de onderzoekslijn uitgedaagd tot kritisch reflecteren op hun eigen 
uitgangspunten en kindvisie bij het formuleren van onderzoeksopdrachten. In de onderzoekslijn zitten 
meer keuzeonderwerpen voor onderzoek die aansluiten bij wetenschap en techniek in het 
basisonderwijs, zoals een actieonderzoek naar het combineren van techniekonderwijs binnen de 
rekenmethode. 
 
Explicitering W&T vaardigheden middels reflectieopdracht: visie op W&T in het onderwijs bij visies en 
onderwijsconcepten 

Overige: 
Moderne media 
 
 
 

Explicitering vaardigheden uit het leerplankader op het gebied van de vakoverstijgende vaardigheden, 
met name 21st century skills, modelleren, schematiseren, ontwerpen. 
Moderne media en digitale ontwerpvaardigheden komen na het project ook sterker aan bod bij 
opdracht in technische opdracht jaar 2 in ontdeklokaal, onder andere in het ontwerpen van een model 
voor de 3D-printer. 

 
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  
 

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



 
 

In het leerplankader wordt gesproken over W&T-vaardigheden op drie niveau’s (vakoverstijgend, generiek en vakspecifiek). De insteek is 
om inzicht te generen in de wijze waarop deze vaardigheden in het huidig curriculum worden aangeboden en getraind. Het expliciteren 
van de samenhang op het gebied van W&T en het waar mogelijk vereenvoudigen en gelijktrekken van gebruikte terminologie is een van 
de doelen die beide pabo’s zich stellen. Dat zal onder andere resulteren in het bekijken en aanpassen van documenten zoals 
onderzoekshandleiding en minorenhandboek 
 
In de handreiking wordt bij .3 (Uitvoering van W&T in de opleiding) de ontwikkeling van de student in twee contexten geschetst. In 
context 1 (de student als onderzoeker en ontwerper) is wat betreft onderzoek een helder beeld van de onderdelen binnen de opleiding. 
Wat betreft ontwerpen van onderwijs is het onduidelijk welk deel van het huidig curriculum daaraan wordt besteed en ook hier is 
explicitering wat betreft samenhang met ontwerpcyclus en onderzoekscyclus noodzakelijk. 
In context 2 wordt als voorbeeld het uitvoeren van een W&T-lessenreeks door student genoemd. In de terugkoppeling valt op dit punt 
nog veel winst te behalen, dat gebeurt nu meestal alleen met de mentor in het PO. Hier zal met (vakdocenten) over worden gesproken 
en ruimte voor nabespreking met experts moet worden gemaakt, alsmede dat de mentoren door het hanteren van de kijkwijzer beter 
toebereid zijn op het geven van (vak)inhoudelijke feedback. 
 
Bij .4 van de handreiking (Externe afstemming) ziet pabo Leiden mogelijkheden om tot inniger samenwerking te komen met Delft 
Science Center, Universiteit Leiden en Stichting technolab Leiden. Overige partners voor samenwerking zijn project Groen doet goed en 
NNM Naturalis.   
 
 
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.  
 

In eerste instantie wordt het basisniveau en (theoretisch) didactisch repertoire getoetst via de kennisbasis-toetsen.  
In de stage zullen opdrachten die voorwaardelijk zijn voor een positieve stagebeoordeling plaatsvinden aan de hand van de nieuw te 
ontwikkelen kijkwijzer met betrekking tot W&T-vaardigheden. Deze kijkwijzer wordt ook gehanteerd ter ondersteuning van het 
beoordelen van de vakinhoudelijke en vakdidactische indicatoren bij het eindassessment.  
De, in het bekwaamheidsdossier verplicht beschreven, kritische situatie ten aanzien van de vakdidactiek wordt door de beoordelende 
docent scherper beoordeeld en bevraagd naar aanleiding van de verworven inzichten aan de hand van de kijkwijzer. 
Bij de Vrijeschool Pabo toont de student in vakafsluitingen van OJW en expressievakken innovatieve kracht en ontwerpkunst 
 

 
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.  
 

Het beoordelen van de stage zal worden overlegd en informatievoorziening hierover wordt voor de pabo verstrekt via de 



 
 

beroepenveldcommissie (schoolbesturen) en voor de Vrijeschool Pabo via de werkveldcommissie (bestuur, schoolleiding, leraren). Via 
deze commissies wordt ook geïnventariseerd wat de behoefte is bij basisscholen betreffende scholing in W&T, of er vraag is naar 
gecertificeerde techniekcoördinatoren en of er interesse is in een nascholingstraject.  
Er worden ten behoeve van informatievoorziening maar ook voor het werven van enthousiaste basisschoolleerkrachten items/updates 
opgenomen in de werkveldnieuwsbrief. Enthousiaste W&T-docenten uit werkveld worden gevraagd om bij te dragen aan masterclasses 
en gastlessen in de vaste bijeenkomsten op Pabo Leiden 
Een “onderwijscafé” (bijeenkomst voor werkveld en pabodocenten) wordt gewijd aan het thema W&T op school. 
Masterclasses worden georganiseerd voor 3e- en 4ejaars in samenwerking met werkveld.  
Pabo Hogeschool Leiden wordt licentiehouder van “Expeditie Edison” (www.expeditie-edison.nl), een workshop waarbij basisscholen 
binnen een ruim dagdeel werken aan een schoolplan voor het integreren van W&T in het curriculum. Op deze manier kan de pabo 
betrokken blijven bij het werkveld als partner en expertisecentrum en wordt er ingespeeld op de met het techniekpact ontstane behoefte 
van het werkveld om W&T in het curriculum op te nemen met maximaal draagvlak. 
 

 
 
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.  
 
Alle docenten: kunnen benoemen op welke wijze W&T-vaardigheden in eigen vakgebied worden toegepast en expliciteren dit waar 
mogelijk binnen aangeboden lessen.  
Alle docenten: denken na over en werken aan mogelijkheden voor het aanbieden vakoverstijgende opdrachten (thematisch/projectmatig 
werken). 
Docenten stagebegeleiding: kunnen feedback geven op ontwerp van W&T-lessen door studenten. 
Docenten onderzoeksbegeleiding: kunnen W&T-vaardigheden benoemen en gebruiken afgesproken terminologie bij coaching van 
studenten 
Docenten kijken bij partners in andere landen (docentenmobiliteit) 
 

 
13. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel met de pabo docenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 

bijbehorende activiteiten zoals: inhoud, frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 
 
Studiedag + intervisietraject 1x: Tijdens een studiedag maken we een kick-off van het project W&T met beide pabo’s door met het 
gehele team aan een groepsopdracht te werken (deelname aan expeditie Edison). De groepsopdracht gaat vooraf aan een opdracht om 
binnen vaksecties te kijken naar W&T-vaardigheden en vervolgens kan binnen gemengde intervisiegroepen aan voorbeelden van 



 
 

exemplarisch thematisch onderwijs gewerkt worden. 
Studietweedaagse 1x: inspiratie op vindplaatsscholen. Werkvormen ter verkenning van het (concept) gemeenschappelijk begrippenkader 
en het vertalen daarvan naar het curriculum.  
Opdracht vakgroepen 1x 
Uren beschikbaar stellen voor hervormen modules naar meer projectmatige/thematische vorm waar nodig. 
Kijkwijzer ontwikkelen voor stage t.b.v. stagebegeleiding door aangestelde werkgroep.  
Intervisie 1x: uitleg gebruik kijkwijzer en toelichting vakken. 
Verplichting bijwonen masterclass in 2015-2016 als onderdeel professionalisering in functioneringscyclus. 
Begeleiders stage en studie krijgen extra begeleidingstijd ten behoeve van begeleiding studenten voor het inlezen en goed toepassen van 
de kijkwijzer. 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
Het gehele project wordt vormgegeven aan de hand van de PDCA-cyclus. 
Tijdens de studiedagen en intervisiebijeenkomsten wordt geëvalueerd aan de hand van een enquête of de bijeenkomst het gewenste 
effect sorteert.  De mate waarin de doelen worden behaald worden teruggekoppeld via de jaarcoördinatoren en vakgroepvoorzitters. 
Eventueel kan er een aanvullende opdracht worden uitgezet. 
De persoonlijke doelen en professionalisering van individuele docenten wordt geëvalueerd via de functioneringscyclus 
De projectgroepleider overlegt met MT naar aanleiding van gesprekken met collega’s en voor en na teambrede 
professionaliseringsmomenten zoals studiedag en studietweedaagse.  
 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Het ontwikkelen en aanbieden van masterclasses kan gemakkelijk in clusterverband en in samenwerking met andere partners, zoals het 
Kenniscentrum en de TU Delft. 
Met andere pabo’s wordt regelmatig besproken wat de voortgang is van het project. Er wordt gezamenlijk met de andere projectleiders 
gebrainstormd voor het aangaan van uitdagingen ten aanzien van het genereren van draagvlak, het expliciteren van W&T-vaardigheden 
en waar mogelijk integreren van losstaande vakken. 
Hoe evalueren/bepalen andere pabo’s het niveau van studenten op het gebied van wetenschappelijke geletterdheid en didactische 
vaardigheden aangaande OOL? 
Docenten kunnen bijvoorbeeld aan de themagroep Movement Activities, Health and Outdoor Learning deelnemen op de jaarlijkse 
conferentie van het European Teacher Education Network.  Binnen deze themagroepen wisselen docenten van lerarenopleiding van over 
de hele wereld expertise en onderzoeksresultaten uit 

 
 



 
 

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.  
  
De studenten in de doelgroep kunnen hun eigen vaardigheid wat betreft onderzoeken en ontwerpen beschrijven en kunnen aangeven wat 
hun vaardigheidsniveau is met betrekking tot het aanbieden van activiteiten aan leerlingen op het gebied van OOL. Ze kunnen hierbij 
aangeven wat leerpunten zijn en actie ondernemen om hun hiaten bij te scholen middels het aanbod van masterclasses. De studenten 
beschrijven aan de hand van een reflectievraag wat de masterclass hen persoonlijk heeft gebracht. 
 
 
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. 
 
De studenten krijgen verdiepte begeleiding bij het uitvoeren van opdrachten en lessen in de stage: dit draagt tevens bij aan de 
professionalisering van pabodocenten en mentoren die deze begeleiding leveren.  
De studenten kunnen aan masterclasses deelnemen om zichzelf te professionaliseren. 
De studenten kunnen samen met de mentor deelnemen aan 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. 
 

Doordat de kijkwijzer in de stage in ontwikkeling is zijn docenten zelf ook beter in staat te kijken naar WT-vaardigheden binnen hun 
eigen vak maar ook van andere vakken. Ze geven daar tevens feedback op, waardoor studenten voortdurend bewust gemaakt worden 
van hun eigen ontwikkeling op het gebied van W&T. 
 
Alle studenten beschrijven eigen vaardigheid op gebied van W&T in beide contexten van de handreiking, te weten de eigen vaardigheid 
als onderzoeker en ontwerper en het didactisch repertoire ten aanzien van OOL. Dit gebeurt voor de pabo tijdens een reflectieopdracht in 
thema visies en onderwijsconcepten in jaar 3 en bij de beschrijving eigen vaardigheid en didactische bekwaamheid t.a.v. W&T in het 
bekwaamheidsdossier in jaar 4. Voor Vrijeschool Pabo worden de afsluitingseisen verscherpt die aan de module natuur en techniek in 
jaar 4 worden gesteld. 
 

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

bijstelt.  



 
 

 
 
Er wordt een steekproefsgewijze analyse gedaan van de stagebeoordelingen en reflecties van studenten van relevante opdrachten voor 
invoering van de kijkwijzer en na invoering van de kijkwijzer.  
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het bekwaamheidsdossier aangaande de OJW-vakken, en voor de Vrijeschool Pabo ook naar de 
stagevoorbereiding zaakvakken en natuur en techniek, in het kader van W&T-vaardigheden voor invoering van het project en na 
invoering van het project. Bij onvoldoende winst kan de studiebegeleidingsintensiteit worden verhoogd voor het jaar erop of sterker 
worden gestuurd middels coaching van betrokken studiebegeleiders. in gesprek met studenten kan gekeken worden naar 
verbetermogelijkheden.  
De masterclasses worden geëvalueerd aan de hand van de antwoorden op de reflectievragen. De inhoud en aanpak van minder 
effectieve masterclasses kan worden aangepast naar inzichten die verkregen zijn uit de evaluatie. 
 
 

 



 
 

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) 
 

Uitwisseling in masterclasses van de hoogtepunten van het eigen programma. Uitwisseling van kennis over bv socratische 
gespreksvoering, inzet van W& T bij natuuronderwijs. 
 
 
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) 
 

Expertise kan gedeeld worden.  
• Expertise op het gebied van de fenomenologische onderzoekswijze  
• VTBpro bij-/nascholingsprogramma 

Voor het ontwikkelen van een minor zou pabo Leiden graag gebruik maken van de inzichten van andere pabo’s binnen het cluster maar 
ook buiten het cluster, bijvoorbeeld de Marnix Academie.  
Zie ook .23 
Een idee uit het Educomverband is om een aantal exemplarische thematische lessenseries te maken ter inspiratie van docenten en 
studenten. Het is daarvoor van belang dat er een format komt zodat de lessenseries qua vormgeving en opbouw vergelijkbaar zijn met 
die van de andere clusterpartners.  
 

 
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) 



 
 

 
Pabo Leiden kan een Masterclass thematisch onderwijs in de schoolomgeving van pabo Leiden aanbieden. Er is tevens interesse voor het 
vragen van internationale partners voor het geven van masterclasses, zoals bijvoorbeeld Maria Svensson van de universiteit van 
Göteborg (onderzoekt lesgeven aan de hand van “holistische” technologische systemen) en Ian Gilbert (Britse docent en auteur van het 
boek ‘Why do I need a Teacher When I’ve Got Google’). 
 

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

 
Module natuur&techniek Vrijeschool Pabo. Vakverdiepingen pabo: gezond gedrag, moderne media, techniek, biologie, aardrijkskunde. 
Onderzoekslijn. Project Schoolomgeving pabo. 
 

 
 
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. 

 
pabo HR, pabo HZ, Pabo Driestar Educatief en Pabo HHS: 

• Professionalisering collega’s 
• Genereren draagvlak integrale W&T aanpak 
• Masterclasses 
• Minorenkeuze en aanbod  

Marnix Academie 
• Minorenkeuze 

 
NB! Inzake samenwerking is nog veel niet concreet, en in verband met de tijdsdruk waaronder dit projectplan wordt ingediend zijn er 
weinig mogelijkheden geweest om inhoudelijk af te stemmen met collega’s van andere pabo’s. Binnenkort vindt er overleg plaats met de 
voormalige Educom-partners waarna hopelijk concretere invulling aan dit onderdeel kan worden gegeven. 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 



 
 

25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
De projectleider schrijft een concretere uitwerking met bijbehorende tijdsplanning inclusief mijlpalen en deadlines. De voortgang en de 
projectplanning worden tweemaandelijks met MT en overige projectleden besproken. Aan de hand van PDCA worden waar nodig 
onderdelen bijgesteld.  
 
 



 
 

 

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. 

                                                           


