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Toelichting bij het Format  
‘Wetenschap en Technologie in de pabo’ 
 
Inleiding 
 
Van leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat ze de bètatalenten van hun leerlingen 

herkennen en dat ze leerlingen kunnen enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Ook 

kunnen ze leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van op wetenschap en technologie gebaseerde 

denk- en werkwijzen.  

Om dit te stimuleren wil de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap investeren in het 

verbeteren van wetenschap en technologie in de curricula van alle lerarenopleidingen basisonderwijs 

(pabo’s)1. In de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen de Vereniging Hogescholen en de 

Minister wordt aangesloten bij de eigen verantwoordelijkheid van de hogescholen. Aan de pabo’s 

wordt ruimte geboden om zelf invulling te geven aan een goede vertaling van wetenschap en 

technologie naar eigen identiteit en omstandigheden.  

In de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Hogescholen en de Minister wordt daarvoor 

gesteld dat Hogescholen met één of meerdere pabo’s een financiële impuls krijgen in 2014 en 2015 

te benutten voor activiteiten in het studiejaar 2014-2015 en studiejaar 2015-2016. Deze middelen 

worden verstrekt met het doel dat vanaf studiejaarjaar 2015-2016 wetenschap en technologie 

opgenomen is in het curriculum van alle pabo’s en dat er vanaf datzelfde collegejaar leerkrachten 

afstuderen die onderwijs in wetenschap en technologie kunnen verzorgen.  

Om dit doel te bereiken wordt door de Vereniging van Hogescholen en namens deze het LOBO 

(overleg directeuren basisonderwijs) van pabo’s verwacht dat ze drie actielijnen implementeren: 

1. Wetenschap en technologie opnemen in het curriculum, niet als apart vak, maar als integraal 

onderdeel van tenminste aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Studenten die 

starten in collegejaar 2015-2016 krijgen onderwijs in wetenschap en technologie. Binnen de 

bestuurlijke afspraken wordt aanvullend geformuleerd dat er ook een verbinding van W&T in 

combinatie met cultuureducatie wordt nagestreefd aangezien ook binnen dit domein '21ste-

eeuwse' vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, inventiviteit en kritisch denken. 

2. Pabo-docenten professionaliseren zodat alle pabodocenten inzien wat wetenschap en technologie 

onderwijs inhoudt waarbij het gaat om een vakoverstijgende benadering met aandacht voor 

kennis, vaardigheden en houding. Docenten die wetenschap en technologie geven zijn gedegen 

geprofessionaliseerd. 

3. een inhaalslag verzorgen voor studenten die voor studiejaar 2015-2016 zijn begonnen met de 

opleiding tot leraar basisonderwijs. 

 

De pabo’s ontvangen via de lumpsumfinanciering middelen om de doelstellingen van deze drie 

actielijnen te verwezenlijken. Om dit proces in gang te zetten worden de pabo’s uitgenodigd een 

eigen ontwikkelingsplan te formuleren en voor te leggen aan de adviescommissie. Aan de hand van 

dit plan wordt toegewerkt naar de eigen doelstellingen en kan tussentijds en aan het einde van de 

projectperiode verantwoording worden afgelegd over de opbrengst. Hierna treft u enkele kaders en 

toelichtingen aan die u kunnen helpen bij het invullen van het format.  

                                                           
1 Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 27923 nr. 151 



 
 

Format ‘Wetenschap en technologie op de pabo’  Mei 2013.   2 

Wetenschap & Technologie en Natuur & Techniek op de pabo  
 
Uit onderzoek naar de stand van Wetenschap en Technologie op de pabo’s (van Casteren, van den 
Broek, Hölsgens, & Warps, 2014) wordt duidelijk dat er sprake is van veel variëteit zowel wat betreft 
het gehanteerde begrippenkader als wat betreft de operationalisering in de curricula. Er wordt 
tevens geconstateerd dat er al heel wat gebeurt op de pabo’s al is het soms moeilijk vergelijkbaar. 
 
In het kader van het plan “Wetenschap en Technologie in de pabo” worden de pabo’s daarom 
uitgenodigd ambities te formuleren die voortborduren op de eigen situatie en leiden tot een 
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het onderwijs in wetenschap en technologie. 
Belangrijk uitgangspunt bij dit alles is dat de acties moeten leiden tot een duurzame verankering van 
wetenschap en technologie onderwijs in het pabo programma.   
 
Een begripsbepaling 
 
Voor het invullen van het format willen we zoveel mogelijk toewerken naar het hanteren van een 
gemeenschappelijke kader. Dit maakt het mogelijk om tijdens de projectperiode beter met elkaar 
kennis en ervaringen te delen. We sluiten daarvoor aan bij de begripsbepaling zoals gehanteerd door 
de “Verkennningscommissie” , “ResearchNed” en het “SLO Leerplankader” (Clevers & Willems, 2013; 
van Casteren et al., 2014; van Graft, Klein Tank, Beker, & Bakker, 2013). Hoewel de grenzen diffuus 
zijn gaan we kort in op wat we binnen het format verstaan onder Wetenschap & Technologie, Natuur 
& Techniek en hoe deze zich onderling verhouden.  
 

 Wetenschap en Technologie ofwel W&T is een breed op te vatten begrip dat wordt beschouwd 
als een manier van kijken naar en omgaan met de wereld. Het stimuleert en bestendigt een 
nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding. Het is geen apart vak, maar een 
(vak)overstijgende benadering die weliswaar ook onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor 
natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en techniek. W&T is dus ook bij andere 
basisschoolvakken en pabovakken toepasbaar is. Het SLO ontwikkelt momenteel het 
leerplankader voor Wetenschap en Technologie in samenhang met het domein OJW (natuur & 
techniek, aardrijkskunde geschiedenis) en zal verbindingen leggen naar cultuureducatie, taal en 
rekenen.  
W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op fundamentele menselijke 
neigingen zoals het willen: weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt 
tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee  generieke (21ste-
eeuwse) vaardigheden worden aangesproken, zoals: creatief en kritisch denken, ondernemen en 
samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, 
omgaan met ICT, hoger orde denken.   
Wanneer we in het format W&T noemen wordt altijd gedoeld op de hier beschreven  
overkoepelend benadering die binnen alle vakken tot uiting kan komen.  

 

 Natuur en techniek ofwel N&T is het vak waarvoor de kennisbasis N&T (Meijerink, 2012) is 
ontwikkeld. Dit vak/domein is uitgebreid en betreft biologische, natuurkundige, chemische en 
fysisch-geografische verschijnselen uit de wereld van de natuur. Het gaat ook over materialen, 
producten en processen in de techniek en over natuur en milieueducatie en 
gezondheidseducatie. De kern van het vak betreft kennisverwerving van belangrijke concepten 
uit het vak/domein maar tevens ook om de didactiek waarlangs leerlingen deze inzichten 
ontwikkelen waaronder het leren hanteren van vaardigheden zoals onderzoeken en ontwerpen 
waarmee kennis, producten en processen ontwikkeld worden. 
Wanneer we in het format N&T noemen wordt altijd gedoeld op de vakmatige benadering die 
gericht is op didactiek van het ontwikkelen van kennis- en vaardigheden zoals ook omschreven in 
de kennisbasis N&T. 
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Samenvattend: Wanneer we in het vervolg spreken over W&T wordt gedoeld op de overstijgende en 
integrale grondhouding die op veel verschillende wijzen in het pabo-curriculum manifest kan 
worden. Wanneer gesproken wordt over N&T wordt gedoeld op het specifieke vak/domein dat 
afzonderlijk kan voorkomen of in samenwerking met andere vakken. 
 
Verschijningsvormen 
 
Hoewel alle pabo’s al aandacht besteden aan W&T en N&T (van Casteren et al., 2014) is er sprake 
van een grote variëteit in vormgeving van de uitvoering en de omvang en intensiteit. De 
veelvormigheid van de toepassing in de curricula kan echter afleiden van de na te streven doelen bij 
het W&T onderwijs. Ongeacht de uitwerkingsvorm zal in de beschrijving helder moet worden hoe de 
W&T doelen via het onderwijs bereikt worden. En dan kan er sprake zijn van: modules of vakken N&T 
met daarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren en kennisontwikkeling, (gecombineerde) 
minoren W&T, W&T of N&T geïntegreerde vakken,  vakprofileringstrajecten N&T, science leerlijnen, 
specifieke modules gericht op W&T deelvaardigheden zoals vragen stellen en socratisch gesprek, 
W&T gekoppelde met onderzoekslijnen in het kader van de reflective practionar, enz.  
 
Het project “Wetenschap en Technologie in de pabo” wil de afzonderlijke pabo’s de gelegenheid 
geven om aan te sluiten bij de eigen situatie en van daaruit toe te werken naar een duurzame 
verankering. Dit vraagt van de pabo’s dat er een kritische analyse wordt gemaakt van de huidige 
situatie zowel wat betreft de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van W&T en N&T, en dat hieruit 
eigen ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd die omgezet worden in realistische actieplannen.  
 
Om deze analyse inhoudelijk te duiden kan de pabo nu al gebruik maken van de kennisbasis N&T 
(Meijerink, 2012) voor de pabo en het concept SLO leerplankader W&T (van Graft et al., 2013) voor 
de basisschool. Daarnaast zal het SLO handreikingen voor de pabo ontwikkelen voor de verschillende 
opleidingsfases.  
 
Pabo docenten en W&T 
 
Zoals gesteld kan W&T in belangrijke mate tot zijn recht komen door het toepassen van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Het rapport van “ResearchNed” (van Casteren et al., 2014) laat 
zien dat er ten aanzien van de pabo-docenten winst te behalen is. Er kan gesteld worden dat het 
concept onderzoekend en ontwerpend leren bij pabo-docenten vooral op het niveau van passief 
weten bekend is. Ten aanzien van het (vaardig) en breed toepassen in het pabo onderwijs kan nog 
veel gedaan worden. Het zijn juist de pabo docenten zelf die kansen zien voor een vakoverstijgende 
leerlijn W&T juist ook bij andere vakken dan bij OJW. Een groot deel van de pabo docenten vindt 
namelijk dat iedere pabo docent in zijn onderwijs W&T via onderzoekend en ontwerpend leren zou 
moeten integreren. Bovendien vindt 80% dat elke pabo-docent met dit concept moet kunnen 
werken.  
Uit het bovenstaande blijkt dat er positief klimaat is om samen met collega pabo docenten toe te 
werken naar toename van kennis, vaardigheden en een positieve attitude ten aanzien van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Maar natuurlijk zijn nog niet alle pabo-docenten daar van 
overtuigd. Ieder pabo kan daarom het beste haar eigen situatie analyseren en deze positie uitwerken 
zodat de juiste interventies geformuleerd worden. 
 
Derde- en vierdejaars studenten en W&T 
 
In hoeverre de derde- vierdejaars studenten kennis hebben van en vaardig zijn in het toepassen van 
W&T verschilt van pabo tot pabo. We zien dat studenten onderzoekend en ontwerpend leren vaak 
wel als onderwijskundige toepassing herkennen maar dit minder koppelen aan de brede gedachte 



 
 

Format ‘Wetenschap en technologie op de pabo’  Mei 2013.   4 

die ten grondslag ligt aan W&T als grondhouding voor leren. Bovendien komt W&T als concept vaker 
voor dan alleen bij de koppeling  van W&T met N&T. Studenten zijn over het algemeen positief over 
W&T maar willen het ook in de praktijk kunnen toepassen. Hier ligt een kans om de derde- 
vierdejaarsstudenten een passend impulsprogramma te bieden afhankelijk van de beginsituatie van 
de pabo meer in kwantitatieve zin of meer in kwalitatieve zin uitgewerkt.   
 
Project intenties en verbinding met basisonderwijs 
 
Het is van belang de inhoudelijke uitwerking van dit programma nauw af te stemmen met 
ontwikkelingen in het basisonderwijs. Het gaat om zowel opdoen van kennis als onderzoekend en 
ontwerpend leren, waarbij een nieuwsgierige, kritische houding en generieke vaardigheden als 
analytisch vermogen en zelfstandig denken worden ontwikkeld. Scholen streven ontwikkeling van 
generieke, vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen wel na, maar dat kan nog explicieter. Voor 
de studenten van de pabo is het daarom ook belangrijk dat zij leren hoe zij een onderzoekende en 
ontdekkende houding bij leerlingen in het basisonderwijs kunnen stimuleren en hoe zij talenten van 
leerlingen kunnen ontdekken. Dit stelt ook eisen aan de docenten van de pabo, als het gaat om het 
herkennen en gebruiken van mogelijkheden binnen de diverse vakgebieden in het curriculum van de 
pabo. Pabo docenten kunnen bovendien ook een belangrijke rol spelen bij de professionalisering van 
zittende leraren. 
 
 
Clevers, H., & Willems, R. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair 

onderwijs. Utrecht -Den Haag: PO-Raad, Platform Bèta Techniek. 
Meijerink, H. (2012). Een goede basis, Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. Den Haag: HBO-

raad, vereniging van hogescholen. 
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. 
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. 
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A. Algemene gegevens 

 
1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 

voorlegt: 

 
Naam pabo Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

Brinnummer  30GB 

Postadres Postbus 347 

Postcode 5600 AH 

Bezoekadres De Lismortel 25 

Postcode 5612 AR 

Plaats Eindhoven 

Hogeschool Fontys Hogescholen 

Website http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-
Hogeschool-Kind-en-Educatie.htm  

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Ellen Rohaan 

Functie Docent-onderzoeker 

Organisatie Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

Telefoonnummer 0885076512 

Mobiel nummer 0651356280 

Emailadres e.rohaan@fontys.nl  
 

 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 

 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 

Nevenvestiging Adres 

Den Bosch Frans Fransenstraat 15  
5231 MG Den Bosch 

Tilburg Prof. Goossenslaan 1 

5022 DM Tilburg 

Veghel De Muntelaar 8 

5467 HA Veghel 

Venlo Tegelseweg 255 
5912 BG venlo 

 

Studentaantallen: 

 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 en 

http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Kind-en-Educatie.htm
http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Kind-en-Educatie.htm
mailto:e.rohaan@fontys.nl
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Cohort 2013 Cohort 2012 Cohort 2011 vertragers 

474 356 411 558 

 

Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 

Cohort 2013 

Jaar 2 

Cohort 2012 

Jaar 3 

Cohort 2011 

Jaar 4 en 

vertragers 

115 75 34 80 

 

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  

 

 

117 

 

 

Aantal docenten op 1-mei 2014 

 

 

143 
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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 

 
 
Curriculum:  

 
0. 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 bij2. 

 

De visie van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) luidt: ‘Talentontwikkeling!’ FHKE leidt op tot leerkrachten die als deskundigen op het terrein van leren van 

kinderen in staat zijn om maximaal de talenten van kinderen tot ontwikkeling te brengen. 

 

Afgeleid van de visie en de opleidingsdoelen is het curriculum (zie bijlage 1) ontworpen langs twee lijnen: een beroepslijn en een expertiselijn, waarin de doelen en 

inhouden zijn georganiseerd naar betekenisvolle en samenhangende curriculumonderdelen. De beroepslijn omvat de generieke kennisbasis en de pedagogisch-

didactische vakkennis uit de overige kennisbases. De vakinhoudelijke kennis komt in de beroepslijn op een exemplarische wijze aan bod. De beroepslijn richt zich op de 

verbinding met de beroepscontext. De onderzoekslijn maakt integraal onderdeel uit van de beroepslijn. Integratie is een belangrijk aspect van de beroepslijn. Zowel 

integratie van kennis, vaardigheid en houding in de competenties, als ook de samenhang tussen de vakken en de integratie van theorie en praktijk staat centraal in de 

beroepslijn. Daarmee komt in de beroepslijn de complexiteit van het leraarsberoep sterk naar voren. De omvang van de beroepslijn neemt toe van propedeuse naar 

afstudeerfase. De expertiselijn onderscheidt zich van de beroepslijn door een vakgerichte benadering. Het accent ligt op de vakinhoudelijke kennis zoals die is vastgelegd 

in de landelijke kennisbases. Toetsing van de expertiselijn vindt grotendeels plaats middels landelijke kennistoetsen. Voor OJW vindt de toetsing voorlopig plaats middels 

een ‘fasekennistoets’. 

 

In het huidige curriculum kan onderzoekend en ontwerpend leren (i.e. W&T grondhouding en vaardigheden) worden onderscheiden van N&T. Per fase van de opleiding 

                                                           
2 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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wordt hieronder aangegeven welke elementen uit het competentieprofiel (zie bijlage 2) en het onderwijsaanbod gerelateerd zijn aan onderzoekend en ontwerpend 

leren. 

 propedeuse (1 jaar, 60 EC):  

o Kritische situatie B: leeractiviteiten ontwerpen en begeleiden.  

o Algemene basiskennis van ontwerpen en begeleiden met elementen van onderzoekend en ontwerpend leren.  

 hoofdfase (1,5 jaar, 90 EC):  

o Kritische situatie B.5: vakoverstijgend ontwerpen vanuit de profilering; D.4: betrekken van experts, specialisten, organisaties bij leeractiviteiten vanuit de 

profilering; C: omgaan met verschillen (aandacht voor talentontwikkeling bij kinderen).  

o Aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren in het tweede semester van de hoofdfase a.d.h.v. de thema’s ‘Talent’  en ‘Maatwerk’. De minor ‘Het 

Creatieve Onderzoekende Kind’ is expliciet gericht op onderzoekend en ontwerpend leren (0,5 jaar). Andere minoren, zoals Kind, Leren, Media en 

Cultuureducatie,  bevatten elementen van onderzoekend en ontwerpend leren. 

 afstudeerfase (1 jaar, 60 EC):  

o Kritische situatie B.2 als specialist (red. jonge kind/oudere kind) innovatief onderwijs ontwerpen, C.1: ruimte geven aan talenten van kinderen in een 

bepaalde leeftijdsgroep (red. jonge kind/oudere kind); D.4: vanuit ondernemingszin de schoolomgeving betrekken bij het realiseren van onderwijsdoelen. 

Daarbij wordt de student ondersteund om zelf een houding te ontwikkeling van ‘een leven lang leren’ (kritische situatie E.4). 

 
Tevens wordt binnen de onderzoekslijn, waarin studenten leren een praktijkgericht onderzoek te doen (kritische handeling E.3), gewerkt aan de onderzoekende houding 
van studenten. De doelen van deze onderzoekslijn worden hieronder per fase beschreven. 

 propedeuse:  
o Betrouwbare bronnen kunnen vinden en gebruiken om eigen handelen te kunnen verantwoorden. 

 Hoofdfase:  
o 1

e
 en 2

e
 semester: Kennismaken en oefenen met het doen en rapporteren van onderzoek. Opzetten, uitvoeren en rapporteren van een actieonderzoek (in 

het kader van de persoonlijke ontwikkeling). 
o 3

e
 semester: Opzetten, uitvoeren en rapporteren van een ontwerpgericht onderzoek (in het kader van de professionele profilering).  

 afstudeerfase:  
o Opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek in het kader van schoolontwikkeling (onderzoek in samenwerking met de stageschool en de opleiding, 

wat bijdraagt aan de schoolontwikkeling van de afstudeerstageschool). 
 
Het onderzoekend en ontwerpend leren komt in het huidige curriculum voornamelijk aan bod binnen N&T. Hieronder wordt de N&T-lijn per fase van de opleiding dmv 
kernbegrippen kort beschreven. 
 

 propedeuse: doen en denken, waarnemen en experimenteren, concreet materiaal, open of gesloten onderwijsleerstijlen (spontaan ontdekkend leren, ontdekkend 
leren, overdragend leren), onderzoekend gedrag / houding, probleemoplossend handelen, natuurbeleving, 5 stappenplan, demonstratie of observatiekring, 
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practicum, vragen bij natuuronderwijs, (pre)concepten, vaardigheden bij ontdekkend leren, kerndoelen, buitenwerk, verslagvormen, bronnen voor natuuronderwijs, 
schooltuin. 

 

 hoofdfase:  
o 1

e
 en 2

e
 semester: onderzoekend leren en leren onderzoeken, pre- en misconcepten, hypothese en verklaring , operationele vragen, 

onderzoeksvaardigheden, vorm- en functie, modelleren, typering techniek, techniekgebieden, waarom techniek in het basisonderwijs?, houding en beeld 
tov techniek, ontwerpend leren, probleemoplossend werken, talenten van kinderen voor wetenschap en techniek. 

o 3
e
 semester: profilering W&T. De profilering (15 EC) is een vakinhoudelijke/-didactische verdieping op basis van de profieldelen van de landelijke 

kennisbases OJW en KO. De profielen bevatten elementen uit de domeinen OJW en KO en bevatten minimaal de kennisbasis van één profieldeel van de 
‘overige kennisbases’ zoals beschreven door Meijerink. Kritische handelingen: vakoverstijgend ontwerpen vanuit de profilering, omgaan met verschillen, 
differentiëren naar specifieke onderwijsbehoefte, contact met ouders, experts en instanties, partnerschap met ouders/verzorgers, betrokken zijn bij de 
samenwerking met experts en instanties t.b.v. de ontwikkeling van leerlingen, betrekken van experts, specialisten, organisaties bij leeractiviteiten vanuit de 
profilering, praktijkgericht onderzoek doen ter verbetering van het onderwijs in de eigen groep. 

 

 afstudeerfase: praktijkgericht onderzoek op gebied van N&T voor de gehele school (schoolontwikkeling). 
 
 

 

 

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. 

 
De N&T docenten van FHKE zijn goed geïnformeerd over onderzoekend en ontwerpend leren (O&O-leren) en gebruiken deze aanpak ook in de eigen lessen. De mate 
waarin dit gebeurt verschilt sterk per locatie. De overige pabodocenten van FHKE zijn geïnformeerd over de inhoud en het belang van O&O-leren via studiedagen. Circa 4 
jaar geleden heeft op de locatie Eindhoven een 1-daagse scholing mbt onderzoekend en ontwerpend leren plaatsgevonden. Docenten zijn doorgaans enthousiast over het 
concept, maar de transfer naar uitvoering binnen het eigen vakgebied ontbreekt vooralsnog. Het geringe draagvlak voor het integraal implementeren van O&O-leren lijkt 
vooral veroorzaakt te worden door de sterke connotatie met N&T. Veel docenten zien geen reden om hun vakgebied te integreren met een ander vakgebied, zoals N&T. 
Wanneer O&O-leren op overtuigende wijze als een vakoverstijgende benadering gericht op generieke vaardigheden kan worden neergezet, zal naar verwachting het 
draagvlak voor implementatie stijgen.  

 

 

 

3e en 4e jaars studenten:  
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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. 

 
FHKE is al enkele jaren bezig met het versterken van wetenschap en techniek, inclusief O&O-leren, in haar curriculum (zie de beschrijving bij Curriculum hierboven). Als 
echter ten doel wordt gesteld dat vanaf studiejaar 2015-2016 (1) O&O-leren als integrale leerlijn is opgenomen in het curriculum en (2) elke student een W&T-aantekening 
krijgt (zie Gewenste Situatie), zullen de huidige studenten (1

e
 en 2

e
 jaars; in 2015-2016 de 3

e
 en 4

e
 jaars) een inhaalprogramma moeten volgen om aan deze doelen te 

kunnen voldoen. Dit inhaalprogramma zal voornamelijk moeten bestaan uit 1) kennis van en het kunnen toepassen van de didactiek van het O&O-leren op een 
vakintegratieve manier en 2) het ontwikkelen van 21

e
-eeuwse vaardigheden bij leerlingen. Daarbij zal tevens worden aangesloten bij de uitgangspunten van de methodiek 

‘Techniek&ik’ (zie Gewenste Situatie), te weten: co-constructie en meta-cognitie. 
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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. 

 

De ambitie om W&T duurzaam en geïntegreerd te verankeren in het pabocurriculum van FHKE valt uiteen in twee concrete hoofddoelen: 1) de integrale leerlijn O&O-leren 
en 2) de W&T aantekeningen. Hieronder worden deze doelen kort toegelicht. 
 

1) Dit doel omvat het expliciteren en versterken van het aanbod met betrekking tot O&O-leren in het huidige curriculum. Binnen de beroepslijn zullen concrete(re) 
verbindingen moeten worden gelegd met alle vakgebieden en in het bijzonder met N&T, Kunstzinnige Oriëntatie (KO), Aardrijkskunde en Geschiedenis. Daarbij zal 
tevens aandacht moeten worden besteed aan het ontwikkelen van ‘21

e
-eeuwse’ (generieke) vaardigheden bij basisschoolleerlingen. O&O-leren zal in ieder geval 

opgenomen worden in LA4, LA5, LA6 en LA7 (=profilering). 
 

2) Dit doel betreft het ontwikkelen van een systeem voor W&T-aantekeningen, waarbij studenten punten kunnen verdienen voor gevolgde en getoetste W&T 
onderdelen uit het curriculum. Deze punten leiden vervolgens tot verschillende aantekeningen op het diploma, te weten:  

 1 ster (basisaantekening): het kerndeel uit de kennisbasis van Natuur & Techniek en alle onderdelen van de O&O-leren lijn in het majorcurriculum. Deze 

aantekening wordt ‘automatisch’ behaald door alle studenten is tevens een Techniek&ik* certificering voor 3 thema’s (water, lucht en energie), die ook wordt 

toegewezen aan scholen die de zogenaamde Techniek&ik training hebben gevolgd (zie bijlage 3 voor meer informatie over Techniek&ik). De inhouden van de 

Techniek&ik training zijn overeenkomstig met de inhouden van de basisaantekening. 

 2 sterren: basisaantekening + profilering (15EC) ‘wetenschap, techniek & design’ (=profieldeel kennisbasis Natuur & Techniek in combinatie met onderdelen 

van de profieldelen van het domein Kunstzinnige Oriëntatie) in hoofd- (10EC)  en afstudeerfase (5EC) óf basisaantekening + minor ‘Creatieve en 

Onderzoekende Kind’ (15EC). 

 3 sterren: basisaantekening + profilering (15EC) + minor ‘Creatieve en Onderzoekende Kind’ (15EC). 

 4 sterren: basisaantekening + profilering (15EC)  + minor (15EC)  + onderzoek in de afstudeerfase op gebied van Wetenschap & Techniek (~15EC). 

 5 sterren: bi-certificering Pabo + Techniek 2
e
 graads, waarbij de profilering, de volledige minorperiode (30EC) en het afstuderen ten dienste staan van het bi-

certificeringsprogramma. 

FHKE is momenteel bezig met een grootschalige curriculumaanpassing vanwege de overgang van drie pabo’s (Den Bosch, Eindhoven/Venlo/Veghel en Tilburg) met drie 
curricula naar één pabo met vijf locaties en één curriculum. Dit biedt de mogelijkheid om ook de bovenstaande vernieuwingen mee te nemen met de huidige 
curriculumvernieuwing, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de reeds gevormde infrastructuur van curriculumcommissie, ontwerpkaders, werkgroepen, bouwteams 
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en procesmanagers. Als strategie wordt gekozen voor een ‘precisie bombardement’, dat wil zeggen dat zoveel mogelijk zal worden aangesloten bij wat er al gebeurt.   
 

* Techniek&ik is gebaseerd op een bewezen en succesvolle methodiek uit Duitsland, 'Haus der kleinen Forscher', waarbij het onderzoekend en ontwerpend leren centraal 
staat. Initiatiefnemers Korein Groep (kinderopvangorganisatie in regio Eindhoven) en FHKE leiden leerkrachten en pedagogisch medewerkers op in de methodiek door het 
aanbieden van thematische workshops (o.a. water, lucht en energie). In de workshops maken (aanstaande) leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennis met een 
zeer praktische benadering van onderzoekend en ontwerpend leren, die direct toepasbaar is binnen hun werksituatie. Sociaal constructivisme en  meta-cognitie vormen 
het pedagogisch-didactische fundament van het programma. De initiatiefnemers willen met deze beproefde methodiek en aanpak bereiken dat kinderen spelenderwijs 
hun technische talenten leren kennen en vormen. Dat doen ze samen met onderwijs, kinderopvang, ouders, het bedrijfsleven en overheden.  
 

 

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.  

 
Voor het duurzaam verankeren van de twee doelen zoals hierboven beschreven, zullen op vijf niveaus aanpassingen gedaan moeten worden: 
 
1. Visie en beleid: De visie dient aangescherpt te worden in de richting van 21

e
-eeuwse vaardigheden en O&O-leren. Het beleid zal gericht moeten zijn op het zorgdragen 

voor en ondersteunen van een leerlijn O&O-leren en het verantwoorden van W&T aantekeningen voor studenten.  
2. Competentieprofiel (zie bijlage 2): De standaarden (afgeleid van de SBL-competenties), kritische situaties (afgeleid van de standaarden) en kritische handelingen 

(afgeleid van de kritische situaties) die samen de opleidingsdoelen van het curriculum vormen, dienen mogelijk aangepast of aangescherpt te worden zodanig dat ze 
goed aansluiten bij de beoogde doelen van de leerlijn O&O-leren.  

3. Onderwijsinhouden: Elementen van O&O-leren in het huidige curriculum (zie Huidige Situatie) zullen als zodanig aangewezen en mogelijk versterkt en/of verbreed 
moeten worden door middel van een curriculumanalyse. Om de leerlijn O&O-leren verder gestalte te geven dient aan het ontwerpkader voor de leerarrangementen 
(=thema’s) van de beroepslijn (zie bijlage 4) aanwijzingen voor het integreren van O&O-leren te worden opgenomen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor O&O-leren 
naast andere didactische benaderingen (zoals het directe instructiemodel). Daarnaast geldt het principe van ‘dubbelloops leren’: studenten maken kennis met O&O-
leren door ook zelf op een onderzoekende en ontdekkende manier te leren. Voor de W&T-aantekeningen zal daarnaast de huidige N&T-lijn (kennisbasis inclusief 
O&O-leren) moeten worden aangepast, zodanig dat iedere student een W&T-basisaantekening behaalt die gelijk staat aan een Techniek&ik-certificering voor drie 
thema’s.  Dit betekent dat de onderdelen die bijdragen aan de W&T-basisaantekening duidelijk herkenbaar en zichtbaar moeten zijn in zowel het onderwijsaanbod als 
de toetsing. 

4. Toetsing: Naast dat O&O-leren moet worden versterkt en verbreed in het aanbod, zal automatisch ook de toetsing moeten worden aangepast. De summatieve 
toetsvormen die FHKE hanteert zijn: OpleidingsGerelateerdeProducten (OGP’s), (fase)kennistoetsen, competentie-examens (CE’s) en werkplekbeoordelingen (zie 
bijlag 1). Voorts dient het puntensysteem voor de W&T-aantekening ontwikkeld te worden.  

5. Werkplekleren: Wat betreft de stage zal afstemming moeten plaatsvinden met de SLB-ers (intern) en tutoren (extern). Studenten moeten in de gelegenheid worden 
gesteld om stage-opdrachten gericht op W&T (N&T + O&O-leren) uit te kunnen voeren. Tevens dient de werkplekbegeleider de student te kunnen begeleiden bij deze 
opdrachten. Zij zullen bijvoorbeeld kennis moeten maken met Techniek&ik. 

 

 

http://www.techniekenik.nl/techniek-en-ik
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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. 

 
De uitdaging voor FHKE zit voornamelijk in het creëren van draagvlak voor een curriculumaanpassingen op het gebied van W&T. We denken dit draagvlak het beste te 
kunnen verkrijgen door de brede W&T benadering te vertalen als een pedagogisch-didactische werkwijze, ‘O&O-leren’ genaamd, die past bij alle vakgebieden in het 
basisonderwijs (dus los staat van de N&T context) en zich goed leent voor het ontwikkelen van 21

e
-eeuwse (of generieke) vaardigheden.  We onderscheiden O&O-leren 

dus expliciet van N&T (dat in praktijk ook vaak W&T wordt genoemd). De W&T aantekeningen kunnen door studenten worden behaald door het volgen en behalen van 
onderdelen uit zowel de leerlijn O&O-leren als de N&T-leerlijn (W&T = N&T + O&O-leren). Het is belangrijk dat deze visie gedeeld wordt. Bij de professionalisering ligt een 
belangrijke rol voor Pedagogiek-Psychologie-Onderwijskunde (PPO)-docenten, die al bekend zijn met O&O-leren en die op ‘neutrale’ wijze deze benadering voor het 
voetlicht kunnen brengen. SLB-ers en tutoren (relatie met werkplek!): verantwoordelijkheid voor uitdragen van visie. Ook werkveld professionaliseren om studenten 
optimaal te kunnen begeleiden. 
 
Om de pabodocenten van FHKE bekwamer te laten worden, zullen zij meer kennis van O&O-leren moeten opbouwen en vaardigheden moeten ontwikkelen in het 
toepassen van deze didactiek in het eigen vakgebied. Tevens zullen zij meer kennis moeten krijgen over (het ontwikkelen van) 21

e
-eeuwse vaardigheden. Omdat O&O-

leren zal worden geïmplementeerd in de beroepslijn van het curriculum is het noodzakelijk dat docenten ook integratief onderwijs kunnen ontwerpen en uitvoeren. Er 
dient thematisch te worden gewerkt met collega’s van andere vakgebieden. Wat betreft de W&T-aantekeningen zullen de N&T-docenten allemaal kennis moeten maken 
met de workshops (train de trainer) van Techniek&ik. 

 

 

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 3
e
 en 4

e
-jaars studenten zullen in de studiejaren 2014-2015 en 2015-2016 extra moeten worden opgeleid om een gelijksoortige startbekwaamheid in W&T te 

verwerven als de nieuwere lichtingen studenten. Dit zal in ieder geval gebeuren door het aanbieden van Techniek&ik workshops, waarin ook nadrukkelijk O&O-leren aan 
bod komt. Verder zouden masterclasses over O&O-leren en 21

e
-eeuwse vaardigheden georganiseerd kunnen worden voor 3

e
 en 4

e
-jaarsstudenten. Daarnaast zou het 

huidige aanbod van ict/nieuwe media kunnen worden verrijkt met extra aandacht voor 21
e
-eeuwse vaardigheden.  

 
Andere ideeën voor de inhaalslag voor 3

e
 en 4

e
-jaars zijn: kortlopende projecten/activiteiten met bedrijven zoals Philips en ASML (stimuleren van ‘bèta-awareness’), 

excursies naar science centra in de regio (bijvoorbeeld Ontdekhoek Den Bosch, Ontdekfabriek Eindhoven en Ithaka science center Tegelen) en onderwijscafés in 
samenwerking met Wetenschapsknooppunt Brabant.  
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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.  

 

Het project is opgedeeld in verschillende fasen (zie tabel 1). 

Periode Fase Doel 

Juni 2014 – oktober 2014 Initiatie, definitie, voorbereiding 
en ontwerp 

Verkennen, doelen, 
randvoorwaarden, 
concretiseren, taken, 
werkwijzen, planning, 
haalbaarheid 

Oktober 2014 – december 
2015 

Realisatie Uitvoeren 

Januari 2016 – juni 2016 Evaluatie Afronden, evalueren en borgen 
Tabel 1. Overzicht van projectfasen. 

In tabel 2 zijn de geplande hoofdactiviteiten voor ieder projectjaar per doel en per lijn weergegeven. Deze activiteiten zijn in het plan van aanpak uitgewerkt 

in concrete acties (realisatiefase). Er worden drie deelprojecten onderscheiden: 1) W&T-aantekeningen, 2) O&O-leren – Curriculum (incl. inhaalslag) en 3) 

O&O-leren – Professionalisering. 

Jaar 1  
Juli 2014 t/m Juni 2015 

O&O-leren W&T aantekeningen 

Curriculum  O&O-leren in beroepslijn P en H1 incl. toetsing   W&T basisaantekening (=Techniek&ik) op alle 5 locaties 

 Versterken N&T-lijn P en H1 

 Puntensysteem ontwikkelen 

Professionalisering  Pabodocenten P en H1: Integratief onderwijs ontwerpen 
met O&O gericht op 21e-eeuwse vaardigheden (“on the 
job & just in time”) 

 Werkveld informeren 

 N&T-docenten, SLB-ers en werkveld informeren 
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Inhaalslag  Masterclass O&O-leren en 21e-eeuwse vaardigheden (ism 
faseteams) 

 Techniek&ik workshops 

Jaar 2 
Juli 2015 t/m Juni 2016 

  

Curriculum  O&O-leren in H2 en A incl. toetsing   W&T aantekeningen (2 t/m 5 sterren) 

 Versterken N&T-lijn H2 en A (incl. profilering en minor) 

 Puntensysteem doorontwikkelen 

Professionalisering  Pabodocenten H2 en A: integratief onderwijs ontwerpen 
met O&O gericht op 21e-eeuwse vaardigheden (“on the 
job & just in time”) 

 Werkveld: maatwerktrajecten 

 Werkveld: certificering van Techniek&ik scholen  

Inhaalslag  Masterclass O&O-leren en 21e-eeuwse vaardigheden (ism 
faseteams) 

 Techniek&ik workshops 

Tabel 2. Overzicht van hoofdactiviteiten gedurende looptijd project. 

 

Juli 2014 

t/m Juni 

2015 

(Jaar 1) 

Jaar 1 zal voornamelijk gericht zijn op het creëren van draagvlak (overtuigen), het maken van concrete actieplannen en het uitproberen en evalueren van 
eerste curriculumaanpassingen.  
 

 

Juli 2015 

t/m Juni 

2016 

(Jaar 2) 

Jaar 2 zal voornamelijk gericht zijn op het uitvoeren en evalueren curriculumaanpassingen en het verduurzamen van deze aanpassingen. 

 

 

 
Als stappenplan voor de curriculumvernieuwing zal gebruik worden gemaakt van de innovatietheorie van Rogers (1962): 
Fase 1 Kennis: Het is belangrijk om je goed te verdiepen in wat het vertrekpunt is. Wie gaan  te maken krijgen met de innovatie? Welke kenmerken hebben de verschillende 
belanghebbenden? En in welke situatie begeven deze mensen zich, wat drijft hen, welke problemen kennen ze en wat zijn hun normen? Dit betekent een grondige analyse 
van hun cultuur.   
Fase 2 Overtuiging: Na een grondige analyse is het belangrijk dat bij het overtuigen van het nut van de gewenste innovatie nadrukkelijk gekeken wordt naar de kenmerken 
van de innovatie. Wat voor meerwaarde heeft de innovatie voor de diverse doelgroepen? Voor iedere doelgroep kan de meerwaarde anders zijn. De overtuiging moet 
gebaseerd zijn op goede argumenten.  
Fase 3 Beslissing: Bij het nemen van een besluit is het goed om te kijken naar de argumenten achter de beslissing. Bij afwijzing: is het omdat ze nog niet volledig overtuigd 
zijn of zijn ze pertinent tegen de innovatie? Waar komt deze afwijzing uit voort? Hebben ze verkeerde informatie gekregen en wat zijn de angsten/drijfveren waarop ze 
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deze beslissing nemen? Ook bij de adoptie van de innovatie zal continue gekeken moeten worden of de resultaten nog steeds overeenkomen met de verwachtingen.  
Fase 4 Implementatie: In deze fase worden de genomen beslissingen bevestigd met specifieke ingezette acties. Deze acties moeten direct effect hebben en successen 
kunnen boeken. Juist het boeken van kleine succesjes en deze ook nadrukkelijk vieren en communiceren realiseren stapjes in het implementatieproces. 
Fase 5 Bevestiging: In deze fase wordt er voor gezorgd dat de organisatie ook voor langere tijd klaar is voor continuerend vasthouden van de verandering. Het moet 
voorkomen dat mensen terugvallen in oude structuren en culturen. Het structureel faciliteren van mensen en het vasthouden aan de nieuwe procedures vragen hierbij een 
continue aandacht van de leiders. 
(Bron: Rogers, Everett M. (1962). Diffusion of Innovations. Glencoe: Free Press.) 

 

 

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 (incl 

Milieueducatie) 

 

Gezondheid 

 

Zoals bij Gewenste Situatie is beschreven, zal de implementatie van het O&O-leren (als pedagogisch-didactische benadering) 
plaatsvinden in de beroepslijn van het curriculum. Omdat in de beroepslijn thematisch wordt gewerkt vanuit de verschillende 
vakgebieden zal de vernieuwing uiteindelijk tot uiting komen bij alle vakgebieden, te weten: Generiek/PPO, Talen, Rek/Wis, 
OJW en KO. In het eerste projectjaar zal de nadruk liggen op integratie met Generiek/PPO en OJW (Geschiedenis, 
Aardrijkskunde en N&T). In het tweede projectjaar zal de integratie zich ook richten op de andere vakgebieden (KO, Rek/Wis en 
Talen).  

 

Rekenen/wiskunde 

Nederlandse taal 

 

Zie hierboven. 

 

Beeldende vorming 

Drama 

Muziek 

Cultuureducatie (evt. ook 

gekoppeld aan de vakken) 

 

In de profilering W&T (LA7) wordt de koppeling tussen W&T en KO expliciet gemaakt. De inhoud van deze profilering bestaat 
namelijk uit het profieldeel kennisbasis Natuur & Techniek in combinatie met onderdelen van de profieldelen van het domein 
Kunstzinnige Oriëntatie. Er zal in het kader van dit project bekeken worden hoe deze koppeling verbeterd zou kunnen worden 
in het licht van de  ‘grondhouding W&T’. De verbinding met KO zal zich daarbij voornamelijk richten op de 21

e
-eeuwse 

vaardigheden (bijv. creativiteit en probleemoplossend denken), maar ook andere verbindingen zijn denkbaar (bijv. volgens de 
stappen van ontwerpend leren een kunstwerk creëren).   
 
In navolging van Techniek&ik wordt momenteel onder de vlag van Talent&ik gewerkt aan de methodiek Cultuur&ik. FHKE is 
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nauw betrokken bij deze nieuwe ontwikkelingen. In het kader van dit project zal deze ontwikkeling gevolgd worden en waar 
mogelijk zal een vertaalslag naar het pabocurriculum gemaakt worden. 
 

 

Onderwijskunde/ 

pedagogiek 

 

Zie hierboven (Generiek/PPO). 

 

Minor 

 

Vakprofilering (Meijerink, 2012) 

 

Onderzoekslijn reflective 

practionar 

 

W&T lijn  

 

Leerwerk gemeenschappen 

 

Thema’s 

 

De minor ‘het creatieve en onderzoekende kind’ (COK) zal verder ontwikkeld worden. Ook de vakprofilering is nog in 
ontwikkeling. Hier liggen mogelijkheden voor het versterken van W&T in het curriculum. 
 
De N&T-lijn zal worden geanalyseerd en, indien nodig, versterkt in verband met de W&T-aantekeningen. 
 
Ook binnen de onderzoekslijn werken studenten aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Hier kunnen mogelijk 
ook dwarsverbanden worden gelegd. 

 

Overige: 

 

 

 

 

Met name locatie Tilburg is actief op het gebied van hoogbegaafdheid en excellentie. Vanuit deze expertise wordt ook gewerkt 
aan een versterking van W&T in het pabocurriculum en de opleidings/stagescholen. Er zijn structurele contacten met het 
Wetenschapsknooppunt Tilburg en het lectoraat Bètadidactiek van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT). Dit project biedt de 
mogelijkheid om ook hier extra slagkracht te creëren en ideeën uit te werken tot concrete acties.  

 

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.3  

 
Het SLO-leerplankader W&T biedt een landelijk vastgestelde beschrijving van W&T. Het zal gebruikt worden om docenten te informeren over de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van W&T. Het leerplankader en de handreikingen voor de pabo zullen als onderlegger voor de te ontwikkelen of aan te passen onderwijsinhouden gebruikt 
worden.  

                                                           
3 Het leerplankader komt per 1 mei beschikbaar op de site van de SLO. De handreikingen voor de pabo worden in augustus verwacht. 
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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 leerlijn O&O-leren zal integraal deel uit gaan maken van de beroepslijn. Deze beroepslijn wordt op verschillende wijzen getoetst, namelijk dmv: opleidings-gerelateerde 
producten (OGP’s), (fase)kennistoetsen, werkplekbeoordelingen (WPL) en competentiegerichte examens (CE’s) (zie bijlage 1). Afhankelijk van de aanpassingen in het 
curriculum zullen ook deze toetsvormen moeten worden aangepast. Zo nodig worden nieuwe rubrics ontwikkeld. 

 
Voor de W&T aantekeningen zal een puntensysteem worden ontwikkeld. Bij voorkeur wordt dit puntensysteem geïntegreerd met de reguliere toetsing. Eén van de ideeën 
is om W&T een structurele (verplichte) plek in het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) van de student te geven. Hierin zou ook videomateriaal van door de student 
ontworpen en uitgevoerde W&T lessen kunnen worden opgenomen. Daarnaast zal moeten worden nagedacht over een aanwezigheidsverplichting of andere eisen aan de 
deelname met betrekking tot de onderdelen voor de W&T-aantekeningen.  

 

 

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.  

 
De samenwerking met de opleidingsscholen via de lijn van het curriculum maar ook via het professionaliseringsaanbod. Pabostudenten voeren stageopdrachten in het 
kader van W&T uit. De SLB-ers hebben hierover contact met de opleidingsscholen. De profilering in het 3

e
 studiejaar (H2) is gericht op innovatie op schoolniveau. Dit biedt 

aanknopingspunten om aandacht te vestigen op innovaties op het gebied van W&T. Ook het onderzoek in de A-fase is gericht op schoolontwikkeling. Wat dit onderzoek 
betreft bieden in het bijzonder de Academische Opleidingsscholen (AOS-en) een platform voor samenwerking en professionalisering op het gebied van W&T. De AOS-en 
zijn gericht op het creëren van een onderzoekende houding van leerkrachten door het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de onderwijspraktijk. AOS-en zijn nog volop 
in ontwikkeling. De succesformule van de locatie Den Bosch zal gebruikt worden om ook op de andere locaties AOS-en te ontwikkelen.   
 
Leerkrachten van de (academische) opleidingsscholen zijn geïnformeerd over Techniek&ik en hebben de mogelijkheid om zich als Techniek&ik school te certificeren. 
Tevens zullen zij geprofessionaliseerd worden op het gebied van O&O-leren en 21

e
-eeuwse vaardigheden door middel van masterclasses. 

 

 

 

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.  
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De pabodocenten van FHKE zullen in staat moeten zijn om O&O-leren gericht op 21
e
-eeuwse vaardigheden op integratieve wijze in hun lesaanbod toe te passen. Daarvoor 

is professionalisering noodzakelijk. In eerste instantie zullen de PPO, KO en OJW-docenten getraind worden. In tweede instantie worden ook docenten Rek/Wis en Talen 
getraind. N&T-docenten hebben een bijzonder positie gezien hun ervaring met het onderwijzen van en door middel van O&O-leren. Zij zullen een voorbeeldfunctie 
vervullen en exemplarische lessen ontwerpen. De SLB-ers hebben ook een bijzondere positie gezien hun directe relatie met het werkveld. Zij hebben de taak om de 
opleidingsscholen te informeren over deze nieuwe ontwikkelingen.  
 
De N&T-docenten zullen tevens geprofessionaliseerd worden in de methodiek Techniek&ik door middel van train de trainer workshops in verband met de W&T 
aantekeningen. 

 

 

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. 

 
Voor professionalisering op het vlak van O&O-leren en 21

e
-eeuwse vaardigheden voor pabodocenten zal gebruik worde gemaakt van de ca 6 studiedagen (/dagdelen) per 

jaar, zowel op locatie als FHKE-niveau. De train de trainer workshops van Techniek&ik voor N&T-docenten zullen op nog nader te bepalen momenten plaats vinden. Tevens 
zullen extra activiteiten voor docenten ingepland worden, zoals: bezoek aan science centre, activiteit van scoolscience, kennislunches/lezingen (voor studenten en 
docenten) en masterclasses (voor studenten en docenten). 

 

 

14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 

 
Om in kaart te brengen of pabodocenten zich ook bekwamer voelen in het onderwijzen van O&O-leren (self-efficacy ) zal dit worden opgenomen als één van de 
speerpunten in de gesprekscyclus (contractering en beoordeling) van docenten. Hierbij wordt tijdens deze (functionerings)gesprekken door de docent zelf gereflecteerd op 
toepassen van O&O-leren in de eigen onderwijs gemeten. De docenten zullen ter ondersteuning van deze reflectie een self-efficacy-vragenlijst invullen. Hier kan ook 
onderzoek aan gekoppeld worden. 
 
Voor de evaluatie van de professionalisering van pabodocenten zullen tussentijds tevens focusgroepen/groepsinterviews plaatsvinden en schriftelijke, online enquetes (via 
Parantion) worden uitgezet in samenwerking met de kwaliteitszorgmanager. Op basis van deze gegevens zal het traject zo nodig worden bijgesteld. 
 

 

15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 

 
Voor het uitwisselen van professionaliseringsprogramma’s/-activiteiten zouden we graag samenwerken met De Nieuwste Pabo, Pabo De Kempel, Pabo Avans, en Pabo 
HAN. Eventueel zouden gezamenlijke activiteiten ontplooit kunnen worden. De samenwerkingspartners kunnen tevens dienen als critical friends en sparring partners.  
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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.  

  
Met de inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten willen we bereiken dat: 

 de studenten kennis hebben van O&O-leren als vakoverstijgende didactiek en inhoudelijke kennis hebben van enkele veelvoorkomende W&T-thema’s (te weten: 
water, lucht en energie) 

 de studenten vaardig zijn in het toepassen van O&O-leren in de context van N&T en in de context van andere vakgebieden (tenminste aardrijkskunde en geschiedenis) 

 een positieve houding hebben ten aanzien van W&T 

 

 

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. 

 
Om bovenstaande doelen te bereiken volgens alle 3

e
 en 4

e
-jaars studenten drie Techniek&ik workshop (thema’s: water, lucht en energie). Daarnaast krijgen zij een 

masterclass O&O-leren en 21
e
-eeuwse vaardigheden aangeboden en vinden extra-curriculaire activiteiten plaats rondom W&T (bijvoorbeeld 

onderwijscafés/kennislunches, excursies en techniekcafés). Deze activiteiten kunnen de studenten opnemen in hun POP en inzetten tijdens de CE’s.  

 

 

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 inhaalslag zal voornamelijk een plek krijgen binnen de profilering in het 3
e
 jaar en de opleidingsminoren in het 4

e
 jaar. De Techniek&ik workshops leiden tot een 

certificering, die naar verwachting de interesse voor deelname van studenten vergroot (de ervaringen op dit gebied zijn tot nu toe positief). De extra-curriculaire 
activiteiten zullen voor alle studenten en docenten toegankelijk zijn. Uiteraard worden hiervoor geschikte momenten in het rooster genomen. 

 

 

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

bijstelt.  

 

De activiteiten behorende bij de inhaalslag voor 3
e
 en 4

e
 jaarsstudenten zullen tussentijdse worden geëvalueerd door middel van  focusgroepgesprekken met de betrokken 

studenten van de vijf verschillende locaties. Op basis hiervan zullen indien nodig de activiteiten worden bijgesteld. 
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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) 

 
Leren:  

 draagvlak creëren/overtuigen en communiceren met docenten die weerstand hebben tegen de vernieuwing 

 opzetten van professionaliseringstraject voor diverse groep pabodocenten 
Delen:  

 inhoudelijk programma O&O-leren in N&T-context (huidig curriculum) 

 methodiek Techniek&ik, waarin O&O-leren wordt verbonden met N&T 
 
Hiernaast lijkt het ons zinvol aan de start van de projectperiode (najaar 2014) een landelijk congres te organiseren met lezingen van experts en bijdragen van alle 
betrokken pabo’s. Aan het einde van de projectperiode zou een slotconferentie kunnen worden georganiseerd door alle betrokken pabo’s. 

 

 
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) 

 

Leren:  

 inzicht krijgen in de verbeterpunten ten aanzien van het curriculum, de professionalisering en de inhaalslag. 
Delen: 

 kritisch reviewen van plannen voor curriculum, professionalisering en inhaalslag van samenwerkende pabo’s. 
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Hiernaast lijkt het ons zinvol aan het einde van het eerste projectjaar een regionaal symposium te organiseren waarin praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd en 
uitwisseling plaats kan vinden in de vorm van discussie/gespreksrondes. 

 

 

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) 

 

Leren:  

 integratief onderwijs ontwerpen en uitvoeren  

 toetsing van O&O-leren 
Delen:  

 masterclass O&O-leren en 21
e
-eeuwse vaardigheden 

 workshops Techniek&ik.  

 

 

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

 
De workshops van Techniek&ik zijn voor 3 thema’s (water, lucht en energie) al helemaal uitgewerkt. Tevens is een train de trainer workshop ontwikkeld voor N&T-
docenten.  

 

 

 
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. 

 
Graag werken wij samen met: 

 Hogeschool de Kempel 

 De Nieuwste Pabo 

 Avans Hogeschool en  

 Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
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D. Evaluatie en bijstelling 
 

25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 

 

Voor het monitoren van de voortgang van het project wordt de PDCA-cyclus bij iedere actie gehanteerd. Er zullen op kwantitatieve (schriftelijke, online enquêtes voor 
docenten en studenten en voor- en nameting self-efficacy van docenten) en kwalitatieve (focusgroepgesprekken met docenten studenten en werkveld) wijze gegevens 
worden verzameld. Het reguliere kwaliteitszorgsysteem zal hierbij worden toegepast en aangevuld met relevante onderdelen. De curriculumcommissie draagt de 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van het curriculum en zal derhalve ook een belangrijke rol hebben in het monitoren van dit project (in het 
bijzonder met betrekking tot acties gericht op het curriculum).  
FHKE is een grote organisatie met 5 verschillende locaties. Docenten werken doorgaans op één vaste locatie. Een belangrijke taak van dit project is te bewaken dat de 
projectdoelstellingen overal een gelijkwaardige uitwerking krijgt. 
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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. 

 
 
 

Bijlagen:  

1. overzicht curriculum (infographic)  

2. competentieprofiel 

3. brochure Techniek&ik 

4. ontwerpkader leerarrangementen beroepslijn 

 

 


