
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Pabo Avans Hogeschool 
Brinnummer  07GR 
Postadres Hogeschoollaan 1 
Postcode 4818 CR 
Bezoekadres Hogeschoollaan 1 
Postcode 4818 CR 
Plaats Breda 
Hogeschool Avans Hogeschool 
Website www.avans.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Mart van Gool 
Functie Docent 
Organisatie Avans Hogeschool 
Telefoonnummer 0885258618 
Emailadres Mj.vangool@avans.nl 

 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 
 
Studentaantallen: 
Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
156 106 107 143 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
30 17 9 24 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten: N.V.T. 

 
Formatie totaal: 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
32,5 fte 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
40 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. 
 
 
Oud: In de kernopgaven die de studenten maken zijn altijd onderdelen in de toetsing opgenomen die te maken hebben met het doen 
van onderzoek of het ontwerpen van onderwijs. De manier van onderzoek doen en het niveau van het onderzoek van de student 
worden beschreven in de voor de Pabo geldende onderzoekslijn. Hierin staan ook de beoordelingscriteria waaraan het onderzoek op een 
bepaald tijdstip in de opleiding moet voldoen. Het doen van onderzoek is verweven in het programma van alle leerjaren. Dit staat ook 
binnen het curriculum beschreven en wordt zo ook getoetst.  
Zo’n drie jaar geleden zijn we als Pabo ook gestart met een nieuw afstudeeronderzoek in jaar 4 van de opleiding, waarin de student 
meer dan ooit tevoren wordt bekwaamd in het doen van praktijkonderzoek. Elementen van het verwerven van een wetenschappelijke 
houding zij verweven in het programma van alle jaren. In het hele curriculum zit het onderzoeken en ontwerpen. Onze 
vernieuwingsinspanningen zijn erop gericht om wetenschap meer structureel en in samenhang in te bouwen vanaf het collegejaar 
2014-2015. 
 
Bestaande programma’s waarin W&T meer expliciet, herkenbaar worden aangeboden zijn: 
Pabo 1: nieuw. Natuur en techniek, nadruk ligt v.a. 2014 op vak integratie in beroepstaak 4. Wetenschap komt aan bod doordat we van 
de studenten verwachten dat ze een visie hebben over het aanleren van een wetenschappelijke houding bij zichzelf en bij kinderen en 
het toepassen van de uitgangspunten van een onderzoekende houding in het voorbereiden en uitvoeren van de les in de 
basisschoolgroep (2 studiepunten).  

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



 
 

Ook de reflectie van de student als “executive practitioner” speelt een belangrijke rol in het behalen van een kwalitatief goed 
opleidingsniveau als onderzoeker en ontwerper met een wetenschappelijke houding in brede zin. We gebruiken de doelen van de 
commissie Meijerink als basis om een opbouw in moeilijkheid in Pabo 1,2,3 te realiseren door een keuze te maken binnen de te behalen 
doelen. Ook betrekken we de nieuwe SLO richtlijnen om de opbouw en inhoud van het onderwijsprogramma te funderen. Daar zijn we 
nu mee bezig. 
 
Pabo 1: Natuur en techniek. In beroepstaak 3 
Vakintegratie met beeldend, natuur, levensbeschouwing en schrijven. Nadruk op W en t ascpecten  
 
Ook de module Duurzaamheid is hier voor een belangrijk deel op gestoeld (1 studiepunt). 
Pabo 2: oud: OJW, methodekaarten ontwerpen (9 studiepunten) 
Pabo 2: nieuw. Beroepstaak 6 In het nieuwe curriculum gaan we in beroepstaak 6 uit van een verdieping van Pabo 1. Uitgangspunt is 
de onderzoekslijn van de Avans Pabo en de criteria die daaraan gesteld worden voor de beoordeling, nl. probleemanalyse en het 
opstellen van mini theorieën. 
We streven ook hier het tweeledig doel na: het ontwerpen en uitvoeren van lesontwerpen die een onderzoekende houding bij kinderen 
stimuleren en het ontwikkelen van een onderzoekende, wetenschappelijke houding van de student. Ook de reflectie van de student als 
executive practitioner speelt een belangrijke rol in het behalen van een kwalitatief goed opleidingsniveau als onderzoeker en ontwerper 
met een wetenschappelijke houding in brede zin.   
We gebruiken de doelen van de commissie Meijerink als basis om een opbouw in moeilijkheid in Pabo 1,2,3 te realiseren door een 
keuze te maken binnen de te behalen doelen. Ook betrekken we de nieuwe SLO richtlijnen om de opbouw en inhoud van het 
onderwijsprogramma te funderen 
Pabo 2: nieuw. Beroepstaak 7. In deze beroepstaak wordt een hele week gepland in het kader van Wetenschap en techniek. Het gaat 
hier wederom om een brede kijk van de student op wat een wetenschappelijke houding is en het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs 
voor basisschoolkinderen. Ook de reflectie op het eigen handelen van de student is essentieel. 
Pabo 2: nieuw. Beroepstaak 8, beeldende vakken en geschiedenis 
 
Pabo 3: Oud: Keuze kernopgave Natuur en techniek, voor een deel van de studenten van Pabo 3 (2 studiepunten) 
Op dit moment hebben we een project om alle studenten Pabo 3 te scholen in het kader van W en T 
Het onderwerp is BIO Based, wat als motor dient voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio West Brabant. 
We werken samen met het bedrijfsleven (excursies voor studenten), andere Avans Academies (ATGM en Chemie) voor het bezoeken 
van praktijklabs en het voortgezet onderwijs met name het Technasium. 
We hebben 85 studenten die aan gemiddeld 25 kinderen per groep 3 lessen geven. 
We organiseren het e.e.a. met het PZW en met leden van de commissie duurzaamheid binnen Avans. 
We gebruiken de doelen van de commissie Meijerink als basis om een opbouw in moeilijkheid in Pabo 1,2,3 te realiseren door een 
keuze te maken binnen de te behalen doelen. We gebruiken het verdiepende deel van de geformuleerde doelstellingen. Ook betrekken 
we de nieuwe SLO richtlijnen om de opbouw en inhoud van het onderwijsprogramma te funderen 
 



 
 

Pabo3; we begeleiden ook leerlingen van het Technasium, N en T studenten. 
Deze studenten maken een (natuurkundig, biologisch, techniek) werkstuk op de eigen school. Zij willen graag na het VO in het 
onderwijs gaan werken. Onze studenten ondersteunen hen met het voorbereiden van lessen die zij in het basisonderwijs uitvoeren. 
Het NBB traject is al 5 jaar succesvol uitgevoerd. 
Pabo 3: Oud. Minor Talentontwikkeling bij Wetenschap en techniek en Hoogbegaafdheid (30 studiepunten) 
Hierin gaan we ook uit dat de student metacognitieve kennis en inzichten gaan inzetten om een onderzoekende houding bij kinderen te 
ontwikkelen. De doelgroep bestaat uit geteste HB kinderen die in speciale groepen van het basisonderwijs functioneren. De specifieke 
manieren van leren van HB kinderen staat centraal. Van de studenten wordt verwacht dat zij ook een transfer kunnen maken van hun 
kennis, inzicht en vaardigheden naar het reguliere basisonderwijs. 
Pabo 4: Oud. Onderzoeksvragen beantwoorden voor het afstuderen, het zogenaamde POS onderzoek. 
In dit onderzoek staan de wetenschappelijke kenmerken centraal: kritisch, creatief denken. 
Van de studenten wordt verwacht dat zij een praktijkonderzoek kunnen ontwerpen op basis van theorieën, kunnen uitvoeren en kunnen 
analyseren wat de effecten daarvan zijn.  
 
 
Daarnaast kennen we ook samenwerking met externen inzake W&T op basis van ons curriculum: Groepen van hoogbegaafden (Eureka) 
bezoeken het technieklokaal. Onze studenten verzorgen het te geven onderwijs. Centraal staan: het probleemoplossend denken van 
kinderen bij de kerndoelen 44 en 45. De feedback van de inhoudelijke kennis, de interactie met de kinderen en de begeleiding van de 
wetenschappelijke houding van kinderen van de bezoekend leerkracht basisonderwijs is een vast onderdeel van het geheel. 
 
Samenwerking met het Technasium: wij organiseren op de Pabo techniekbijeenkomsten voor basisschoolkinderen die een keuze gaan 
maken voor het voortgezet onderwijs met als doelstelling affiniteit en belangstelling voor techniek te vergroten en daarmee de 
studiekeuze te beïnvloeden. 
We begeleiden implementatieprocessen van W en T binnen het speciaal basisonderwijs op contractbasis. We zijn op dit moment bezig 
met het begeleiden van docenten in het speciaal basisonderwijs om techniek en rekenen te implementeren binnen hun onderwijs. 
 
 
 
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. 
 



 
 

 
Sinds de komst van het nieuwe afstudeerprogramma (nu drie jaar geleden) zijn ongeveer de helft van onze docenten ingezet op de 
begeleiding van dit programma. Dat betekent dat zij zijn geschoold op praktijkonderzoek en zich met hulp van de lector en associate 
lector onderzoeksvaardigheden en de Creatieve Actie Methodologie (Delnooz) eigen hebben gemaakt. Een methode die de focus legt op 
kritisch denken en innovatie. In tweede instantie zijn deze collega’s daarna nog eens geschoold in statistiek, omdat helder werd dat de 
basiskennis van docenten op dit terrein niet voldoende (meer) was. Specifieke kennis van (Natuur en) Techniek is aanwezig bij een 
drietal collega’s (vakinhoudelijk kennis, inzichten en vaardigheden). We zijn op dit moment de inzetbaarheid van W en T aan het 
verhogen door de collega’s parallelgroepen te laten lesgeven. Kennisdeling wordt op deze manier vergroot. De directie is op dit moment 
aan het nadenken om een kleine vakature die aan het eind van het jaar ontstaat in te vullen. Dat kan intern of extern. 
Daarnaast hebben we in de jaarplanning concrete plannen uitgewerkt om in brede zin de collega’s te gaan professionaliseren. 
Dit zijn: 
 
Een deel van de docenten besteden een deel van de persoonlijke professionalisering aan: 
Het begeleiden implementatieprocessen van W en T binnen het speciaal basisonderwijs op contractbasis. We zijn op dit moment bezig 
met het begeleiden van docenten in het speciaal basisonderwijs om techniek en rekenen te implementeren binnen hun onderwijs. 
 
 
 
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. 
 

 
Hoewel Wetenschap en Techniek in de genoemde programma’s aan bod is geweest in jaar 1 en 2 van deze studenten, kunnen we nog 
niet onderschrijven dat het aangeboden curriculum geheel is ontwerpen conform de kerndelen van Meijerink, laat staan het aankomende 
SLO Leerplankader. De lessen techniek in jaar 1 en 2 hebben plaatsgevonden geïntegreerd met andere vakken, maar niet geïntegreerd 
met centrale kernopgaven. Hierdoor is het aanbod fragmentarisch, beperkt en afhankelijk van expertise van de betrokken docent 
gekleurd aangeboden. Techniek zou meer gerichte en breed geïntegreerde aandacht moeten krijgen in het programma. Bij de Pabo 3 en 
4 studenten heeft maar een deel specifieke vakkennis omtrent het geven van W&T op de basisschool. Dit komt door de persoonlijke 
keuzen van de studenten binnen het programma. Ongeveer 1/3 deel van de Pabo 3 studenten heeft zich in deze richting geprofileerd. In 
Pabo 4 is nog een kleiner deel van de studenten met W en T in de weer. Dat komt door de school ontwikkelvragen waar de studenten 
onderzoek naar doen. Deze onderzoeksvragen worden door de basisscholen ingediend. Feitelijk kunnen we stellen dat op het gebied van 
Techniek in jaar 4 geen W en T onderwijs meer wordt aangeboden. Het onderzoekend en ontwerpend leren staat in jaar 4 van het 
programma echter wel sterk centraal (zie ook voorgaande vraag). Studenten worden sterk gestimuleerd een nieuwsgierige, kritische, 
creatieve en probleemoplossende houding aan te nemen. In jaar 1 en 2 is dat echter nog niet voldoende doelbewust en in samenhang 



 
 

met latere jaren aangeboden in een doorlopende leerlijn. 
 
We hebben als Pabo besloten dat alle studenten in Pabo 3 in het jaar 2014-2015 de kernopgaven N en T moeten doen om aan de vraag 
van het Ministerie te kunnen voldoen. 
Er wordt gewerkt aan het organiseren van een symposium met als onderwerp Duurzaamheid. We willen dit aanbieden aan te de 
studenten van leerjaar 4. De studenten worden verplicht deel te nemen aan dit gebeuren. Overladenheid van het vierde jaars 
programma, onder meer door het onderzoek, maakt terughoudendheid noodzakelijk. Het symposium betreffende Duurzaamheid zal in 
het voorjaar van 2015 worden gerealiseerd. 
Een deel van dit symposium worden verzorgd door de inbreng van Avansdocenten. Mogelijk kunnen we ook een samenwerking opzetten 
met andere Avans Academies.  
 
 



 
 

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. 
 
 
Belangrijke ambities en doelen voor onze Pabo in de toekomst zijn: 
• W en T is de grondhouding voor de toekomstige leerkracht en zodanig in het gehele curriculum verweven, 
• De relatie en koppeling tussen theorie en praktijk is een essentiële invalshoek binnen het programma, 
• Leerkrachten leren vanaf de start van de opleiding domeinen en vakgebieden te integreren: een geïntegreerde vak-aanpak bepaalt 

een deel van de inhoud van de opleiding, 
• Gebruik van ICT middelen, 
• Duurzaamheidsperspectief. 
• Scholing van het werkveld OIDS 
 
Uitdagingen hierbij zijn: 
• deskundigheid/scholing van collega’s, 
• integratie van een wetenschappelijke houding binnen het curriculum en vakinhouden, 
• meer draagvlak voor echte vakintegratie, 
• steun vanuit de onderwijscommissie om W&T een plaats te geven binnen het curriculum (naast alle andere ambities van een Pabo), 
• middelen en tijd, 
• samenwerking met andere Pabo’s, SLO omtrent doelen, Meijerink, niveau en aanpak, 
• meer praktijkonderzoek van docenten om de meetbare effecten van W&T in de onderwijspraktijk te kunnen onderzoeken, 
• W&T bij beginnende leerkrachten stimuleren in samenwerking met schoolbesturen. 
• Het leggen van goede contacten met het basisonderwijs over W en T in de basisschool 
 
Mogelijkheden liggen met name in de aankomende onderwijsvernieuwing, waarbij vakintegratie en een wetenschappelijke houding vanaf 
de start een plaats krijgt. De Pabo heeft naast allerlei landelijke eisen zelf vier belangrijke ontwikkelpijlers geïdentificeerd voor dit nieuwe 
programma, namelijk creativiteit, kritisch denken, duurzaamheid en ICT. Ook is een nieuwe beeldschets geschreven voor de beginnende 
leerkracht, waarin deze elementen in kader van onderzoekend en ontwerpend leren een belangrijke plaats hebben gekregen. Tot slot zal 
de onderzoekslijn nu integraal verweven worden als doorlopende leerlijn van jaar 1 tot en met 4. Mede op basis van de aanbevelingen 
van de commissie Meijerink en SLO 
 
 



 
 

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.  

 
 
In kader van de onderwijsvernieuwing is het beroeps- en competentieprofiel van de startende leerkracht herzien in 2014. Dit profiel geeft 
samen met de gemaakte beeldschets (zie voorgaande vraag) richting aan de invulling van ons programma. Hierin staan immers de 
doelen die we willen bereiken en hoe wij dat gerealiseerd willen zien in de opleiding en in de praktijk beschreven. Dit vindt zijn concrete 
vertaling naar het curriculum. Ten aanzien van W&T betekent dit, dat dit enerzijds een expliciete herkenbare, maar ook een integrale 
weg naar het programma zal hebben gevonden. We gebruiken de doelen die zijn opgesteld door de commissie Meijerink en de 
aanbevelingen van het SLO voor een doorgaande lijn in het programma van Pabo 1, 2, en 3. 
 
Expliciete programma-onderdelen waarin Wetenschap en Techniek te herkennen is zijn dan o.a.: 
• Pabo 1, nieuw. Beroepstaak 3 en 4, techniek geïntegreerd met rekenen, taal en aardrijkskunde, beeldend, schrijven, 

levensbeschouwing en natuur. 
• Pabo 2, nieuw. Een volledige techniekweek met voorbereidende activiteiten (1 les per week) in beroepstaak 7,  

In beroepstaak 6 een vak gekoppeld aan didactiek en kennis/vakintegratie met natuurkunde  
en beroepstaak 8, beeldende vakken en geschiedenis 

• Pabo 3, een keuze-kernopgave Natuur en Techniek, integratie met natuurkunde, 1/3 deel van de studenten (overigens worden de 
kaders voor jaar 3 momenteel vastgesteld, het is nog denkbaar dat hiervoor een andere vorm wordt gekozen) 

• Pabo 4, een praktijkonderzoek POS naar aanleiding van een schoolontwikkelingsvraag 
Ter illustratie is een eerste opzet van de te ontwikkelen beroepstaak 4 in pabo 1 als bijlage (1) toegevoegd. Onze doelstelling is het 
ontwikkelde binnenschools te verbinden aan het werkplekcurriculum zodat beginnende en zittende leerkrachten op indirecte wijze ook op 
het gebied van (Natuur &) Techniek geschoold worden. 
 
Elementen van de onderzoekslijn hebben dan hun vertaling gevonden naar alle programma-onderdelen. De onderlegger voor ons 
curriculum is immers het onderzoeken en ontwerpen van onderwijs en de reflectie daarop. Bij de uitlijning van het praktijkonderzoek drie 
aspecten onderscheiden: 
- de reikwijdte van het praktijkonderzoek; 
- de deelvaardigheden die nodig zijn in de onderzoekscyclus; 
- de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheden die als het ware de dragers zijn van het praktijkonderzoek. 
Praktijkonderzoek zit zodoende in alle onderdelen van het curriculum verweven, deels expliciet, deels impliciet. Van onder meer een 
schrijflijn in jaar 1 waarin analyseren, betogen en kritisch denken centraal staat, tot onderzoeksvaardigheden gekoppeld aan Nederlands 
in jaar 2. Voor de volledigheid is een samenvatting van de onderzoekslijn van de Pabo Avans Hogeschool toegevoegd aan deze 
projectbeschrijving (zie bijlage 2).  
 
De vernieuwingspijlers kritisch denken, creativiteit, duurzaamheid en ICT in relatie tot vakdidactiek zijn verweven in de wijze waarop 
docenten binnen de Pabo vakinhoud en vakdidactiek presenteren. In die zin vervult de Pabo-docent een voorbeeldrol. In specifieke 



 
 

beroepstaken en programma’s worden deze thema’s ook specifiek onder de aandacht gebracht en zijn hieraan leerdoelen voor studenten 
gekoppeld. Dit geldt eveneens voor de overkoepelende missie van de Pabo: het worden van een Duurzame Pabo. Dit krijgt zijn specifieke 
vertaling naar elementen binnen het Pabo-curriculum. Ook hier wordt de relatie gelegd met de ontwikkelpijlers, het onderzoeken en 
ontwerpend leren, maar zeker ook expliciet naar Wetenschap en Techniek (bijvoorbeeld de koppeling naar het thema Bio Based 
Economy. De Pabo wordt hierbij ondersteund vanuit het gelijkluidende expertisecentrum van de Avans Hogeschool).  
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. 
 
A. Ten aanzien van Wetenschap en Techniek is de belangrijkste doelstelling draagvlak en inzicht bij de collega’s creëren. Het Pabo-team 

moet een gezamenlijke visie op W&T ontwikkelen en dit aanbieden binnen betekenisvolle context. Het SLO leerplankader zal gedeeld 
worden in het team en waar nodig vertaald worden in een scholingsaanbod evenals de kaders uit het rapport van Meijerink. 

B. Vanuit een training op het gebied van Duurzaamheid zal expliciet de verbinding gelegd worden naar Natuur en Techniek, waardoor de 
affiniteit en bekendheid van Pabo-docenten op dit front wordt versterkt. 

C. Ten aanzien van onderzoeksvaardigheden, zullen docenten onder de hoede van de nieuw lector Miranda Timmermans zich verder 
verder bekwamen en verdiepen. Het inzetten en ontwikkelen van eigen onderzoeksvaardigheden binnen op te zetten langlopende 
onderzoektrajecten met partnerscholen (ism een Universiteit) zal hen verder bekwaam doen worden op dit terrein waardoor zij de 
begeleiding van studenten beter vorm kunnen geven. Op het gebied van statistiek (gekoppeld aan realistische vraagstellingen uit de 
praktijk) zal verdieping worden aangebracht. Hierbij is het van belang dat deze vaardigheden binnen onze opleiding in een groter deel 
van het Pabo-team vertegenwoordigd zijn, zodat de doorlopende leerlijn kans van slagen heeft en het POS-programma beter 
uitvoerbaar is. Ook zullen opnieuw intervisiemomenten gepland worden om begeleidingsvraagstukken rondom onderzoeken van 
studenten en eigen onderzoeken met elkaar te delen (ook dit ism de betreffende Universiteit, naast mogelijke individuele 
opfrisprogramma’s voor collega’). Verwachting en doelstelling is dat dit zijn directe weerslag heeft op capaciteiten en niveau binnen 
het Pabo-team. Docenten uit de sectie Nederlands gaan zich verder bekwamen in de begeleiding van schrijfvaardigheden middels een 
digitaal programma, om de basisvaardigheden van studenten inzake betogen, analyseren, kritisch denken vanaf de start van de 
opleiding (en ter selectie juist binnen de propedeuse) in het vizier te brengen. 

D. Bij de implementatie van het nieuwe curriculum zullen diverse professionaliseringstrajecten worden ingezet. Op het gebied van 21st 
century skills en de vernieuwingspijlers kritisch denken, creativiteit, ICT en Duurzaamheid zullen studiemiddagen, individuele 
scholingsprogramma’s en collectieve scholingsprogramma’s worden aangeboden. Deze scholingstrajecten worden op dit moment 
ontwikkeld in samenspraak met onderwijscommissie, projectgroep onderwijsvernieuwing, Kenniscentrum en het Leer- en 
Innovatiecentrum van de Pabo. Zo zal ICT een omvangrijk traject behelzen, waar docenten achtereenvolgens gekoppeld aan de 
uitvoer van nieuwe beroepstaken in zogenaamde Teacher Design Teams just-in-time en on-the-job begeleid worden.  

E. Bij de doorontwikkeling van het werkplekcurriculum zullen docenten getraind worden om studenten en leerkrachten de relatie tussen 
theorie en praktijk sterker te leggen middels o.a. het gebruik van koppelkaarten. Ook wordt kritisch gekeken naar de wijze waarop 
het leren tussen experts en novices systematisch gestimuleerd kan worden. 

 



 
 

 
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. 
 
 
Wij hebben de volgende activiteiten voor ogen bij het gevraagde inhaaltraject: 
- Het aanbieden van een kernopgave (omvang 10 weken) voor Natuur en Techniek in jaar 3, waarin elementen van Ruimte en Tijd 

geïntegreerd worden aangeboden. 
- Ten aanzien van derde en vierdejaars studenten trachten we onderzoekselementen (zie eerdere bijlage) zo mogelijk al te integreren 

in het bestaande curriculum. 
- Er wordt gewerkt aan het organiseren van een symposium met als onderwerp Duurzaamheid. We willen dit aanbieden aan te de 

studenten van leerjaar 4. De studenten worden verplicht deel te nemen aan dit gebeuren. Overladenheid van het vierde jaars 
programma, onder meer door het onderzoek, maakt terughoudendheid noodzakelijk. Het symposium betreffende Duurzaamheid zal 
in het voorjaar van 2015 worden gerealiseerd. 
Een deel van dit symposium worden verzorgd door de inbreng van Avansdocenten. Mogelijk kunnen we ook een samenwerking 
opzetten met andere Avans Academies.  
 

 
  



 
 

2. 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 
 
 

Te ontwerpen programma-onderdelen: 
• In dit jaar ligt de focus op de ontwikkeling van Pabo 1 en 2, met formulering van doelen, leeractiviteiten en toetsen. Dit 

inclusief werkplekcurriculum. 
• De kernopgave Natuur en Techniek wordt herzien, gekoppeld aan Ruimte en Tijd en aangeboden aan derdejaars 

studenten. 
• De masterclasses voor Pabo 4 worden zo mogelijk ontworpen en aangeboden. 
 
Doelstelling is te voldoen aan de uitgangspunten van het rapport van Meijerink, de aanwijzingen vanuit het SLO, de 
vernieuwingsdoelstellingen van de Pabo inclusief vernieuwingspijlers en de missie van Duurzaamheid. 
 
Monitoring vindt plaats via de onderwijscommissie, projectgroep Onderwijsvernieuwing, stuurgroep onderwijsvernieuwing 
en directie. Daarnaast zal de projectleider Duurzaamheid deze doelstelling bewaken. 
 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

Te ontwerpen programma-onderdelen: 
• In dit jaar ligt de focus op de ontwikkeling van Pabo 3 en 4, met formulering van doelen, leeractiviteiten en toetsen. Dit 

inclusief ontwikkeling van het werkplekcurriculum. 
 

Doelstelling is te voldoen aan de uitgangspunten van het rapport van Meijerink, de aanwijzingen vanuit het SLO, de 
vernieuwingsdoelstellingen van de Pabo inclusief vernieuwingspijlers en de missie van Duurzaamheid. 
 
Monitoring vindt plaats via de onderwijscommissie, projectgroep Onderwijsvernieuwing, stuurgroep onderwijsvernieuwing 
en directie. Daarnaast zal de projectleider Duurzaamheid deze doelstelling bewaken. 

 
 
 
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 
 

 
Zie ter illustratie een eerste opzet van de te ontwikkelen beroepstaak 4 in pabo 1 (Bijlage 1). Dit geldt 
voor aardrijkskunde en Natuur en techniek. Ook duurzaamheid zal, zoals eerder beschreven, verweven 
worden in de nieuwe beroepstaken 
De doelen die gebruikt worden overgenomen van de kennisbasis van Meijerink 
Concreet betekent dat in het programma van  
Pabo 1BT 4 de relatie gelegd wordt tussen W en T en aardrijkskunde 
Pabo 1BT 3 de relatie wordt gelegd met beeldende vakken, levensbeschouwing, natuurkunde en 
schrijven 
Pabo 2 Bt 6 met natuurkunde, de wet van Archimedes 
                  geschiedenis: historisch besef 
pabo 2: zal ook een techniekweek worden georganiseerd. Inhoudelijk zijn op dit moment nog geen 
mededelingen te doen. Het is nog in ontwikkeling maar er zal zeker in de lijn van Pabo 1 en 2 een 
relatie worden gelegd met andere vakgebieden. 
Pabo 2: bt 8: beeldende vakken en geschiedenis 
 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

 
Ook hier worden de doelen van de kennisbasis geïntegreerd met de doelen van rekenen en taal. 
Concreet betekent dit voor: 
Pabo 1: Taal: W en T en woordenschatuitbreiding,  
Pabo 1 rekenen: W en T en verhoudingstabellen en breuken en percenten, grafieken 
Pabo 2 taal: mondelinge taalvaardigheid/interactie 
Pabo 2 rekenen: W en T en vermenigvuldigen en delen 
In pabo 2 zal ook een techniekweek worden georganiseerd. Inhoudelijk zijn op dit moment nog geen 
mededelingen te doen. Het is nog in ontwikkeling maar er zal zeker in de lijn van Pabo 1 en 2 een 
relatie worden gelegd met andere vakgebieden. 
 

 
Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 

 
Dit wordt mogelijk gestalte gegeven in het nieuw te ontwikkelen programma in jaar 2. Daar is 
inhoudelijk op dit moment nog geen toelichting op te geven. Wel is er de mogelijkheid om in Pabo 2 in 
de techniekweek aandacht aan te schenken. 



 
 

Cultuureducatie (evt. ook 
gekoppeld aan de vakken) 
 
 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

In het stuk: Onderzoekslijn van de Pabo staat aan welke onderwijskundige aspecten aandacht wordt 
besteed. 
De pijlers van de vernieuwing zoals beschreven staat bij 5C, D en E leveren hun bijdrage. 
Ook datgene wat bij 10 en 11 beschreven staat is van belang om het programma die inhoudelijkheid 
te geven die het nodig heeft. 
 

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

De richtinggevende uitspraken uit het rapport ‘Een goede basis’ wordt gebruikt als onderlegger voor 
de doorlopende lijn van W&T. Daarnaast willen we W&T geïntegreerd aanbieden binnen het 
programma. Een belangrijk uitgangspunt vormen de doelen die in de kennisbasis worden genoemd. 
Ook de opbouw van het PABO programma nieuwe stijl is hierop ingericht. 
 
Een wetenschappelijke houding is de onderlegger van het curriculum. Onderzoek doen zit zoals eerder 
beschreven in vele aspecten van de beroepstaken/kernopgaven verweven. Ook binnen het 
buitenschools programma zit de reflectielijn sterk verweven middels methodische praktijkbegeleiding 
en intervisie. 
We willen de opleiding zo effectief mogelijk maken door verdere afspraken te maken met het werkveld 
om de onderzoekslijn/aanzet tot reflective practitioner zo goed mogelijk te realiseren. Uiteraard is het 
ontwerpen en uitvoeren van lesontwerpen belangrijk, het ontwikkelen van de wetenschappelijke 
grondhouding door kinderen. 
 
We willen met het werkveld als het ware een leergemeenschap maken om in de praktijk een 
curriculum voor W en T te realiseren. Het Bio based project is een concrete uitwerking hiervan 
Onze studenten worden de aanjagers van dit proces. Zij gaan voorbeelden laten zien in de praktijk en 
zodoende zittende leerkrachten scholen om zelf de good practices uit te kunnen voeren. Thema’s 
kunnen in overleg met het werkveld worden besproken en ontwikkeld. We zijn dit idee aan het 
concretiseren en proberen met het veld afspraken te maken. Het volume is als volgt: 85 studenten, 3 
lessen per school voor het scholplan, scholing van ongeveer 85 leerkrachten in het basisonderwijs, 
ongeveer 4500 kinderen zijn hierbij betrokken. 
 

 
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. 
                                                           



 
 

 
Deze kaders en handreikingen zullen als onderlegger onder de doorlopende leerlijn W&T gelegd worden en zodoende vertaald worden 
naar het nieuw te ontwikkelen materiaal voor studenten, docenten en werkveld. De onderwijscommissie en de projectgroep 
onderwijscommissie zullen dit in gezamenlijkheid met inhoudsexperts gaan doen, zodat dit middels ontwikkelopdrachten zijn vertaling zal 
vinden naar het nieuwe programma. 
 
 
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.  
 

 
Sinds een aantal jaar wordt de Pabo intensief begeleid door de Universiteit van Utrecht op het gebied van kwaliteitsverbetering van 
toetsing. Dat betekent dat bestaande toetsen intensief worden gescreend aan de hand van een ontwikkeld format en dat nieuw te 
ontwikkelen toetsen vanaf de start volgens ontwikkelkaders en criteria worden ontworpen. Hierbij vindt begeleiding en monitoring van de 
toetscommissie en onderwijscommissie plaats. In dit proces is sterk aandacht voor ‘alignement’, wat zoveel betekent als de nauwgezette 
aansluiting tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsen. De leerdoelen op het gebied van W&T worden zodoende vooraf in de vorm van 
voorgrond – en achtergrond doelen geformuleerd, en vervolgens vertaald naar elementen in de toetsing. Omdat de Pabo kiest voor een 
sterkere integratie van vakken binnen de beroepstaken (met als doelstelling dat studenten W&T als zodanig gaan beschouwen), zullen 
elementen van W&T op diverse plaatsen in programma’s getoetst worden. Streven is namelijk ook het aantal toetsen binnen de opleiding 
stevig enerzijds terug te brengen, maar de kwaliteit ervan anderzijds flink te verhogen. Afhankelijk van de ontworpen toetslijn voor het 
programma, is dus geopteerd voor diverse toetsvormen waarin W&T zijn beslag zal krijgen. Bij de beoordeling van de gehele 
beroepstaak wordt de beoordeling gedaan door een begeleidend docent. Bij de beroepstaken van Pabo 1 en 2 gebruiken we het doen van 
onderzoek en het ontwerpen van lessen voor de basisschool als toetsing. Het thema is duurzaamheid en is eveneens gericht op 
vakintegratie en de toets zal hiervan een afspiegeling zijn. We hebben daarnaast de beoordeling van stageactiviteiten als leidraad. Die 
beoordeling vindt plaats in de praktijk, door de contactdocent en de stagecoach. Ook hiervoor is een beoordelingsformat ontwikkeld. In 
het programma W&T van Pabo 3 wordt beoordeeld op basis van een kennistoets en het ontwerpen van lessen voor de praktijk.  
 

 
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.  
 

 
Binnen het nieuw te ontwikkelen curriculum wordt een stevigere plaats ingeruimd voor het werkplekleren. Dat betekent dat wij 
studenten, met hulp van mentoren, stagecoaches en docenten, meer dan voorheen vragen met een gekleurde blik (vanuit het 
binnenschoolse en zodoende ook W&T) naar leersituaties van de werkplek te kijken. Ten aanzien van W&T in jaar 2 is het streven met 
het werkveld afspraken gaan maken over de manier waarop het geleerde tav W en T via het lopen van stage, maar ook de scholing zijn 
weg kan vinden naar het leerplan binnen de basisscholen. Onze studenten gaan daar good practices laten zien waardoor de leerkrachten 



 
 

op de basisscholen zich kunnen gaan bekwamen in het geven van deze lessen in andere groepen. We richten ons eerst op de bovenbouw 
en stemmen thema’s in onderling overleg vast. Dit maakt dat er binnen de basisscholen op den duur een mooie voedingsbodem en 
leercultuur t.a.v. W&T zal ontstaan. Ook is de Pabo in gesprek met Keurmerkopleidingsscholen in hoeverre de onderzoek vaardigheden 
sterker verweven kunnen worden in dit werkplekcurriculum, waarbij ook het leren tussen mentor en student bevorderd kan worden. We 
starten in 2014-2015 met het project Bio –based voor alle Pabo 3 studenten.  
 

 
 
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.  
 
 
Zie de bijlage 3 met de doelen voor Pabo 1 en 2. We maken in de ontwikkeling van het nieuwe leerplan gebruik van deze doelen om de 
overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen door ze inhoudelijk te vergelijken. De gemeenschappelijke delen nemen we op in de 
planning en beschrijving van de leertaken. Gekeken wordt hoe we het gemeenschappelijke via activerende werkvormen of 
onderzoeksopdrachten door de studenten kunnen benadrukken. Studenten geven hun bevindingen weer in verslagen/ presentaties of 
voorbereidingen voor op de werkplek. 
 

 
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. 
 
 
De verwachting ten aanzien van inhoud frequentie, intensiteit, omvang en bereik tav het beschrevene bij 5 is als volgt: 
A. Inhoud: Meijerink & SLO Leerplankader 

Frequentie & intensiteit: Eenmalige studiedag  
Omvang & bereik: Alle Pabo-docenten 

B. Inhoud: Training duurzaamheid gekoppeld aan Natuur & Techniek (waaronder BIO Based Economy) 
Frequentie & intensiteit: Naar aller waarschijnlijkheid 3 basismodulen van ieder een dagdeel (waarin bij 2 van de 3 enige ruimte voor 
Natuur en Techniek). Aanbod Professionaliseren@avans (gedacht wordt aan een variatie op Natural Step), Studiemiddag & digitaal 
leeraanbod ontwikkeld door het expertisecentrum BBE 
Omvang & bereik: Alle Pabo-docenten 

C. Inhoud: Onderzoeksvaardigheden: 1) scholing vanuit lectoraat 2) intervisie binnen de Pabo 3) intervisie ism Universiteit 
Frequentie en intensiteit: 1) eenmalig, nog nader te bepalen met lector 2) maandelijks 3) maandelijks (2 a 3 uur per keer) 



 
 

Omvang & bereik: alle collega’s, met daarnaast een nascholingsaanbod voor docenten die momenteel nog geen studenten begeleiden 
in de afstudeerfase of hierin extra ondersteuning nodig hebben 

D. Inhoud: Implementatie vernieuwingspijlers kritisch denken en creativiteit  
Frequentie & intensiteit: Diverse studiemiddagen van 4 uur, met daarnaast afstemmingsmomenten vastgelegd in jaarrooster 
Omvang & bereik: Alle Pabo-docenten 
 
Inhoud: Implementatie vernieuwingspijler ICT /didactiek  
Frequentie & intensiteit: wekelijks aanbod gedurende 10 weken per beroepstaak. Deels on-the-job, deels in generiek aanbod. 
Ondersteuningsaanbod van twee deskundigen vanuit het leer- en innivatiecentrum van de hogeschool (minimale aanwezigheid een 
dag per week) 
Omvang & bereik: Successievelijk alle Pabo-docenten, geordend in teams naar de nieuw te ontwikkelen en uit te voeren 
beroepstaken 
 

E. Inhoud: Werkplekcurriculum: werken met koppelkaarten en collaborative mentoring approach 
Frequentie & intensiteit: per thema 1 dagdeel, inclusief daaraan voorafgaand een train de trainer aanbod  
Omvang & bereik: alle contactdocenten binnen het Pabo-team 

 
 

14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
 
Belangrijke succesfactor binnen de Pabo is het gezamenlijk ontwerp en prioritering van de bijscholingsmomenten en trajecten. Dit geeft 
draagvlak. Ten aanzien van eerder genoemde professionaliseringsactiviteiten is verder op te merken: 
A. Gezamenlijke evaluatie studiedagen, projectgroep onderwijsvernieuwing 
B. Vaststelling, ontwerp en evaluatie iom projectgroep Duurzaamheid, experts W&T 
C. Monitoring vanuit lector en associate lector alsmede externe partner 
D. T.a.v. creativiteit en kritisch denken: gezamenlijke evaluatie studiedagen, projectgroep onderwijsvernieuwing. T.a.v. ICT: in overleg 

met experts vanuit LIC en professionalisering@avans 
E. Vanuit Kenniscentrum Pabo 
Daarnaast zal ook bij studenten middels panelgesprekken en enquêtes vastgesteld worden in welke mate uitgangspunten vertaald zijn 
naar het gepresenteerde programma en zij hierbij voldoende ondersteuning hebben ontvangen van de docenten. Natuurlijk zullen ook 
voortgangs-, functionerings-en beoordelingsgesprekken gebruikt worden ter monitoring. Met het werkveld is overleg op onderdelen van 
het professionaliseringsproces, bijv. daar waar het het werkveldcurriculum betreft of het professionaliseren van contactdocenten. 
 

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



 
 

Hoewel de scholingen veelal op maat gesneden worden, kan waar mogelijk samenwerking worden gezocht m.b.t. het ontwerpen van een 
scholingsprogramma voor de docenten. Hopelijk bieden procesactiviteiten hiertoe inspiratie. 

 
 
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.  
  
We nemen als doelen voor het programma de verdiepingsdoelen van Meijerink. Ook willen we graag overleggen met collega Pabo’s over 
het samenstellen en uitvoeren van een programma om deze doelen te realiseren. Daarnaast is het van belang het werkveld hierbij 
betrekken om daadwerkelijke invoering van W&T op de basisscholen mogelijk te maken. We starten het project Bio Based in Pabo 3 
binnen de breed aan te bieden/verplichte kernopgave Natuur en Techniek. 
 
 
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. 
 
Reeds eerder beschreven. 
We stellen de kernopgave N en T van Pabo 3 verplicht voor alle studenten 
Onderwerp Bio based 
Er zijn 6 bijeenkomsten op de Pabo en twee excursies 
Een naar bedrijven en een naar een het laboratorium van de Avans Academie Chemie 
De studenten krijgen een theorietentamen en moeten 3 lessen ontwerpen, uitvoeren en evalueren mat als basis de kerndoelen 44 en 45. 
 

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

bereikt. 
 

Zoals reeds beschreven. In steekwoorden: 
• Verplichte deelname aan deels her te ontwerpen Kernopgave N en T in Pabo 3 voor alle studenten. Dit vraagt o.a. 

informatievoorziening aan alle studenten, roostering, beschikbaarheid docenten, realisatie van stageplaatsen, beschrijving in OER en 
Pabowijzer moet plaatsvinden. Tijd of ruimte worden als onderdeel van de kernopgave worden opgenomen 

• Scholing van collega’s om deze kernopgave kunnen verzorgen (nog niet eerder benoemd gezien de beperkte schaal van deze 
activiteit) 



 
 

 

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

bijstelt.  
 
Zie eerdere informatie.  
De toetsing van de Kernopgave N en T bestaat uit een kennistoets en een drietal te ontwerpen lessen. Het onderwerp is Bio based 
Economy. Voor de kennistoets bestaat een toetsformat en een beoordelingsformat. Voor de te ontwerpen lessen gebruiken we de 
beoordelingscriteria van de stage en de goedkeuring van de pabodocent. 
Uitgangspunten voor de beoordeling van de pabodocent: 
- Vakintegratie 
- Onderzoekend en ontwerpend leren van kinderen 
- Interactie en begeleiding 
- Reële context 
- Reflectie van de student 
 
  



 
 

 

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) 
 

 
Via onze projectleider willen we vanuit onze Pabo graag op genoemde momenten in gesprek met collega’s uit den lande om tot 
kennisdeling en verdieping te komen. Het is goed op korte termijn inzicht te krijgen in de richtlijnen van het SLO, dit zal de opleiding 
zeker handreikingen bieden. In gesprek met collega’s is het eveneens interessant af te stemmen over het te behalen niveau. Daarnaast 
zou een gesprek tussen onze projectleider en landelijk projectleider Dhr Slangen over de voornemens van de Pabo Avans Hogeschool  op 
prijs gesteld worden. Het bijstellen van programma’s door feedback van de collega’s is essentieel voor de kwalitatieve bijstelling van het 
programma op de verschillende 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) 
 

Zie bovenstaande. 

 
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) 
 

De Pabo Avans Hogeschool maakt graag gebruik van de masterclasses die worden aangeboden en zal waar mogelijk collega’s hiervoor 
enthousiastmeren. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een aanbod op locatie. De overladenheid aan noodzakelijke 



 
 

professionaliseringsthema’s maakt de organisatie hiervan overigens nog niet eenvoudig. Tijdige communicatie hieromtrent is hierbij van 
belang.  

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

 
Te delen informatie/onderwijsmateriaal is:  
• Ontwikkeld werk in het curriculum van Pabo 1,2,3. 
• Vakintegratie: rekenen en W&T, naar aanleiding van een methode uitgewerkt. 
• Praktijkonderzoek rondom het automatiseren van rekenvaardigheden bij hoogbegaafde kinderen. 
• Vanuit Beta platform techniek: rekenen en techniek, met name Rekenrijk als methode. 
• Project Bio Based Economy uit Pabo 3. 
 

 
 
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. 

 
Samenwerking is altijd denkbaar. In concreto denken wij nu aan: 
• Fontys Hogeschool: opzet scholing docenten en pabo 3 en 4 studenten 
• De nieuwste Pabo, Sittard 
 
 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
Zoals eerder beschreven laten wij de activiteiten direct aanhaken/aansluiten bij onze brede onderwijsvernieuwing om versnippering, 
hiaten en dubbelingen te voorkomen. Dit project kent een degelijke projectstructuur met projectgroep, stuurgroep en een infrastructuur 
op overleg en evaluatie. 
 



 
 

 

 



 
 

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. 

                                                           


