
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Gereformeerde Hogeschool  

(na 1 sept 2014: Viaa) 
Brinnummer  22HH 
Postadres Postbus 10030 
Postcode 8000 GA 
Bezoekadres Grasdorpstraat 2 
Postcode 8012 EN 
Plaats Zwolle 
Hogeschool www.Viaa.nl 
Website  

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Henk Averesch 
Functie Docent W&T 
Organisatie Educatieve Academie – Gereformeerde 

Hogeschool 
Telefoonnummer 038-4255542 
Mobiel nummer 06-11910999 
Emailadres h.averesch@viaa.nl 

 
 

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

 
Nevenvestiging Adres 
nvt nvt 
  
  
  

 
Studentaantallen: 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 (en 

verder) 
142 83 99 65 (24) 

 
Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 



 
 

Uitsplitsing naar leerjaar 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 (en verder) 
17 22 7 3 (11) 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten : in de voltijd is meegenomen (omdat het ook voltijd studie 
is):  

- universitaire pabo 
- opleiden-in-de-school- 
- onderwijsassistentenroute 
 

Uitsplitsing naar leerjaar 
 

Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 
    

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
 
36,7 fte 

 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
 
48 

 
 
 



 
 

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. 
 
 
Per leerjaar is W&T in het oude curriculum ondergebracht: 
1e leerjaar: 

- 1e blok: Kennismodules: BANG-toetsen voor ak-gs-nt. Ieder vakgebied apart 3 klokuren contact, 1 ECTS 
- 2e blok: Didactiek: Didactiek van Onderzoeken en Ontwerpend Leren (OOL), 1 ECTS voor de gezamenlijke vakgebieden 
- 3e blok: Service-uren voor extra begeleiding BANG-toetsen of andere opdrachten op gebied OJW 
- 4e blok: Techniek: kennis en vaardigheden voor techniek en het geven van methodelessen waarin OOL centraal staat 

  
2e leerjaar: 

- 3e blok: Wetenschap & Techniek: Studenten maken inhoudelijk verdiepte technieklessen over allerlei onderwerpen (1 ECTS 
voor een verslag + voorbeeldles in het portfolio). 

- 3e blok: Duurzaamheid: Studenten verdiepen zich in een duurzaamheidsthema en werken een advies voor een basisschool 
uit. 1 ECTS voor een verslag  

- 4e blok: Studenten dienen een persoonlijk dossier te overleggen met daarin bewijs voor de bekwaamheid om de vakgebieden 
te integreren (1 ECTS) 

- 3e blok: (?) onderzoeksvaardigheden. Studenten leren hoe ze een onderzoek opzetten en deels uitvoeren 
3e leerjaar: 

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



 
 

- 1e blok: Science. Gericht op overkoepelende thema’s rondom attitude en technologisch georiënteerde wetenschappelijke 
houding waarin met overkoepelende thema’s zoals attitude een plek krijgen. Dit wordt getoetst in het portfolio en een 
thematische groepsopdracht. 

- 3e blok Minor onderzoek en innovatie. Studenten doen praktijkonderzoek nar een probleem uit hun stageschool en komen 
met aanbevelingen die ze vervolgens uitvoeren (15 ects) 

4e leerjaar: 
- 1e blok: Minor W&T kiezen die gecentreerd is rondom een project op een basisschool, aangevuld met opdrachten en colleges. 

De invulling daarvan is adaptief. (15 ECTS) 
- 2e en 3e blok: studenten voeren tijdens hun LIO-stage een actieonderzoek uit gericht op het oplossen van een probleem in 

hun groep (5 ects) 
 
De Invulling van deze modules is zodanig dat bij de opbouw van dit ouder curriculum (6 jaar geleden) een complete leerlijn is ontstaan 
waarin voldaan is aan de kerndoelen voor PO. Door een voortdurende verschuiving in overheidsbelangen zijn onderdelen versnipperd 
geraakt en op zichzelf gaan staan (bijvoorbeeld de module Science, die nu is opgebouwd rondom het nascholingsmateriaal van het 
KWTO dat gericht is op attitudevorming) 
 
Geborgd door toetsing is: 

- Kennisbasis (BANG-toets en duurzaamheidsmodule blok 2.3) 
- Attitudevorming (gedurende alle leerjaren, speerpunt op visieontwikkeling W&T in jaar 3 ten behoeve van de 

gemeenschappelijke thematische opdracht) 
- Vaardigheden (zowel technische vaardigheden (blok 1.4) als onderzoekende vaardigheden (blok 1.2 en 2.3)) 
- Integratie: de studenten krijgen een gerichte opdracht om een persoonlijk dossier te ontwikkelen waarin ze aantonen op 

welk niveau ze de vakgebieden uit OJW beheersen en hoe ze deze vakgebieden met elkaar integreren) 
 
Kaders voor de doelen zijn: 

- Kennisbasis W&T, gericht op kerndoelen PO 
- Didactiek OOL vanuit SLO 

 
Het oude curriculum voldoet aan de eisen die er zijn voor de vakspecifieke doelen volgens het rapport ‘Een goede basis’.  
 

 
 
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. 



 
 

 
Momenteel zijn de docenten bekend met een onderzoekende houding. De didactiek van het Onderzoeken en Ontwerpend Leren (OOL) 
wordt verzorgd door de vakgroep Mens & Wereld (M&W). Daarnaast is er een onderzoekslijn die wordt uitgevoerd door 
onderzoeksdocenten. Bij de curriculumherziening waarin we momenteel zitten wordt gewerkt met het model Vormend en onderzoekend 
leren. In de aanloop daarheen leren docenten steeds meer wat W&T is en hoe we dat in het curriculum kunnen inbrengen. Koppeling 
met W&T vindt in het oude curriculum niet bewust plaats. 
  
De onderzoekende houding wordt breed gedragen, maar in het oude curriculum niet breed uitgevoerd. Positief scoren de modules van 
M&W door het structureel gebruik van OOL bij ak-gs-nt en de modules cultuuronderwijs, waarin de student nadrukkelijk gevraagd 
wordt een onderzoekende houding aan te nemen (zowel reflectief naar de student toe als objectief naar materialen en objecten). Het 
ontwikkelen van de onderzoekende houding, gekoppeld aan de W&T-grondhouding vindt in het oude curriculum voornamelijk plaats bij 
M&W, vanaf blok 1.2., in blok 3.1 waarin studenten worden uitgedaagd zelf op zoek te gaan naar schoolconcepten en de vertaling ervan 
in de praktijk van de school en in de onderzoekslijn. 
 
In het 3e en 4e jaar voeren studenten in het kader van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden  een aantal onderzoeken uit. Zie hiervoor.  
 
Docenten zien een onderzoekende houding als essentieel en stimuleren die. De vraag is of die altijd wordt gekoppeld aan de 
grondhouding voor W&T. Het is daarvoor noodzakelijk om de grondhouding voor W&T te koppelen aan de leerlijn 
onderzoeksvaardigheden, zodat docenten leren studenten voor te bereiden om hun kinderen les te geven in een technologisch snel 
veranderende maatschappij. 
 

 
 
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. 
 

 
Het Major-programma biedt alle essentiële zaken die een startbekwame leerkracht moet kennen voor vakkundig onderwijs. De doelen 
die daarin geborgd zijn, zijn de specifieke kennisbases (kerndelen rapport ‘een goede basis’ commissie Meijerink) met de didactiek OOL 
(SLO). 
 
Wat niet is voorzien in het major-programma zijn de volgende aspecten: 

- Het profieldeel uit het rapport ‘een goede basis’ van commissie Meijerink 



 
 

- Verbinden van de algemene onderzoekende houding die is aangeleerd bij onderzoeksvaardigheden met de grondhouding 
W&T 

- Vakintegratie op een breder plan dan alleen tussen de vakgebieden binnen OJW. 
- Het bredere perspectief van W&T dat als een dragende constructie onder alle mogelijke vakgebieden en issues in het PO kan 

liggen. 
 
Na afstuderen zijn de studenten vakbekwame docenten. Ze beheersen het vakspecifieke deel dat valt onder Natuur&Techniek (inclusief 
ak-gs), maar met de grondhouding voor W&T zijn ze onbekend.  
 
In P3 wordt een grote thematische opdracht gevraagd (blok 3.1). Deze opdracht wordt als groep gemaakt. Een deel van de groep volgt 
de module Science zodat deze studenten ten aanzien van attitudevorming goed op de hoogte zijn van het belang van W&T. Zij dragen 
hun informatie over op de andere studenten van hun groep die deze module niet bijwonen.  
 
Ontwikkelpunten zijn dan: 

- Kennis hebben van de grondhouding van W&T: wat houdt dat in en hoe is dat concreet te maken? 
- Lessen kunnen ontwerpen die aansluiten bij het concept van W&T 
- In staat zijn tot vakintegratie: waar kan W&T worden ingezet binnen andere vakgebieden en hoe zijn vakgebieden aan elkaar 

te koppelen? 
- Visie op het belang van W&T voor de toekomst 
- Attitudevorming volgens het nascholingsaanbod van het KWTO 

 
  



 
 

 
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. 
 
Ivm een curriculumherziening waarbij de exacte inhouden voor P2,3 en 4 nog niet helder zijn is dit een lastig punt. 
 
Binnen het visiedocument ‘Onderwijs als normatieve praktijk ’ staat beschreven dat we studenten uitdagen te werken vanuit een 
onderzoekende houding. Voor W&T komen er een aantal aspecten naar voren waar de nadruk op gaat liggen, zoals: 
 

a) Grondhouding ten aanzien van W&T: Omdat het dragende concept het Vormend en Onderzoekend Leren is, is het wenselijk het 
volgende realiseren: 
- In het nieuwe curriculum is de dragende didactiek het Vormend en Onderzoekend Leren. Op grond van deze didactiek vindt 

onderzoek plaats binnen elke leerlijn, waardoor er een breed draagvlak ontstaat voor de onderzoekende houding.  
- Door alle leerlijnen heen is W&T aantoonbaar verweven op een zodanig manier dat alle leerlijnen samenwerken om de 

student te vormen tot iemand die beschikt over een breed vakinhoudelijk en didactisch basisrepertoire op niveau.  
- student is bekend met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren en kan daar uitvoering aan geven. En daarbij is de 

student aantoonbaar in staat om W&T een duurzame en geïntegreerde plaats geven in de gekozen profieldelen.  
b) Een allround startbekwame leerkracht: Studenten komen in een maatschappij die snel verandert. Dit vraag anticipatie met een  

zekere mate van flexibiliteit en innoverend vermogen.  
- Dit vraag een bewuste attitude rondom de veranderende maatschappij en een onderzoekende houding in deze maatschappij. 
- De student heeft de attitude en beheerst de vaardigheden tot het verzorgen van onderwijs waarin leerlingen worden 

uitgedaagd tot onderzoekend en ontwerpend leren. 
- De student is in staat de grondhouding W&T te implementeren in de diverse vakgebieden van het onderwijs. 

 
Doel daarbij is dat W&T breed verankert is in de PABO. Door in alle leerlijnen W&T concreet te maken wordt de grondhouding 
gerealiseerd. Daardoor worden studenten gevormd tot een allround leerkracht die de grondhouding van W&T kan inzetten in de 
(technologisch) snel veranderende samenleving 
 
In het nieuw te ontwerpen curriculum wordt aansluitend bij deze uitgangspunten krijgt W&T een plaats binnen de diverse leerlijnen. Het 
kerndeel uit ‘een goede basis’ en de didactiek OOL zullen binnen  de leerlijn van M&W een plaats krijgen. . Het doortrekken van de 



 
 

grondhouding W&T en het koppelen van de onderzoekende houding komen in verschillende andere leerlijnen aan e orde, met name e 
themalijn  
 
Mogelijkheden die er zijn: 

- Binnen de curriculumherziening wordt de leerlijn onderzoeksvaardigheden een vaste waarde met een eenduidige methodiek 
gestoeld op de didactiek OOL. 

- Studenten werken in verschillende leerlijnen aan de grondhouding van W&.  
- In de profielen en minoren van P3, P4 en het Honourstraject komt ruimte voor verdieping en verbreding. 
 

Richtlijnen: 
- Majordeel: Aan het eind van P2 is voldaan aan de kerndelen uit de specifieke kennisbasis ‘een goede basis’. 
- Profieldeel: Voldaan aan het profieldeel uit de specifieke kennisbasis ‘een goede basis’ en het leerplankader van het SLO 
- Begeleidingsdocenten hebben scholing gevolgd in de begeleiding van studenten bij het uitvoeren van onderzoek. 
- Docenten hebben zich verdiept in het onderzoekend leren. 

 
 
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 elke leerlijn is aangegeven waar W&T een plaats heeft in thema´s, contacturen en studiepunten  
In de themalijn wordt structureel gewerkt het concept W&T en een vanuit een onderzoekende houding  
In de praktijklijn leert een student onderwijs te ontwerpen volgens het concept W&T 
Jaarlijks wordt vastgesteld in welke mate een student in staat is vanuit W&T onderwijs te ontwerpen. 
 
 
Er is een leerlijn onderzoeksvaardigheden waarin studenten leren onderzoek uit te voeren. 
Er is vanaf studiejaar 2 structureel (minimaal 5 ects) ruimte voor het ontwerpen en uitvoeren van (praktijk)onderzoek in de praktijklijn. 
W&T is aantoonbar verbonden met en terug te vinden in alle leerlijnen. 
De profielen en minoren worden opgezet vanuit het principe van onderzoekend leren 
 
 
Honourstraject: er wordt een minor aangeboden die doorstroming verleent aan de Master Educational Science and Technology aan de 
UT. 
 
 



 
 

 
 
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. 
 
Ambities: 

- Alle docenten spreken dezelfde taal als het gaat om W&T zodat ze het belang van W&T aan de studenten kunnen uitleggen 
- Het uitvoeren van onderzoek gebeurt op een eenduidige manier 
- De docenten verwerken de wetenschappelijke houding (zowel onderzoeken als ontwerpen) aantoonbaar in de handboeken 

van de onderwijseenheden 
- Docenten (of minstens 1 vertegenwoordiger uit elke vakgroep) gaan elk jaar minimaal 1 keer naar een bijeenkomst 

(masterclass, congres, etc.) mbt W&T 
 
Mogelijkheden; 

- Tijdens docentbijeenkomsten docenten informatie geven mbt W&T. Te denken is aan uitleg rondom de concepten die een rol 
spelen, de didactiek die grondslag is en het beoordelen van lessen die de docenten op stage meemaken in het licht van een 
onderzoekende houding 

- Elke vakgroep wijst een ‘vertegenwoordiger’ aan die de positie van W&T in het vakgebied in kaart brengt en bewaakt. 
- Deze vertegenwoordiger bezoekt (met andere docenten) ook masterclasses en conferenties en doet daarvan verslag en 

vertaald dat naar de curriculuminhoud. 
- Het KWTO-traject rondom attitude aan elke docent aanbieden 

 
Uitdagingen: 

- Structureel elke vakgroep aantoonbaar laten maken wat er concreet gebeurt op gebied van W&T. 
- Aandacht geven voor ontwerpen met kinderen in het curriculum/stage. 
- Elke vakgroep met minimaal één persoon deel laten nemen aan landelijk georganiseerde masterclasses oid. 
- Docenten participeren in nascholingstrajecten voor basisscholen mbt W&T 

 
Voor het laten participeren van het werkveld wordt een expertgroep Techniek opgericht om daar good practices te genereren om 
andere te enthousiasmeren. Docenten van Hogeschool Viaa kunnen met deze expertgroep meedoen. 

 
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 huidige 3e jaars en 4e jaars, met uitzondering van diegene die de minor W&T hebben gevolgd, beheersen N&T op het niveau van de 
kennisbasis. Voor de studenten die de minor W&T hebben gevolgd geldt dat ze 

- Aantoonbaar de didactiek OOL kunnen integreren in alle vakgebieden 
- In staat zijn aandacht te geven aan attitude-ontwikkeling bij kind en leerkracht-collega’s 
- Op grond van de snel veranderende maatschappij lessen kunnen ontwerpen rondom W&T, waarbij zowel onderzoek als 

ontwerp een plek heeft 
- Een W&T-project op een basisschool kunnen uitvoeren op grond van een levende behoefte vanuit de school 

 
Voor diegenen die de minor W&T niet hebben gevolgd bestaat de volgende ambities: 

- Activiteiten ontwerpen en uitvoeren die aansluiten bij de onderwerpen van W&T, zoals kritisch denken, ontwerpen, creatief 
bezig zijn, etc. Mogelijk kan dat in 1 studiedag of twee dagdelen rondom een thema, een spreker, aangevuld met workshops 
rondom attitude, vakintegratie en een wetenschappelijke houding. 

- Aan het eind van P3 dienen de studenten een korte opdracht uit te voeren als een ‘proeve-van-bekwaamheid’ rondom W&T, 
eventueel als extra aanvullende opdracht binnen de nog te ontwerpen blendel learning module voor W&T in P2. 

- De studenten inzichtelijk maken van W&T een grondhouding is die niet alleen voor WO-vakken geldig is, maar zijn weerslag 
heeft op de hele levenshouding. Daarvoor is vakintegratie nodig, inclusief koppeling naar persoonlijke competenties en 
reflectie daarop. 

- Met het samenwerkingsverband Scope een ‘onderzoekspool’ opzetten met onderzoeken rondom de facetten van W&T. 
Studenten kunnen uit deze pool onderzoeken selecteren en uitvoeren. Deze opdrachten kunnen ingetekend worden door de 
student. 

- Alle studenten kiezen de minor W&T in P4. Dan is geen enkele reparatieactie meer nodig. 
 
Mogelijkheden: 

- Eind van dit cursusjaar in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld het duurzaamheidscentrum ‘De Nooterhof’, een 
doe-dag rondom duurzaamheid en W&T organiseren. 

- Deze dag ook open stellen voor andere hogescholen binnen het cluster 
- Studenten P3 en P4 laten participeren in de te ontwerpen e-learning module W&T met een extra eindopdracht als ‘proeve 

van bekwaamheid’. 
- Binnen Onderzoeksvaardigheden het doen van bèta-onderzoek met kinderen nadrukkelijk centraal stellen. 
- Bij ICT het inzetten van ICT als ontwerpinstrument voor kinderen nadrukkelijk centraal stellen 

 
Uitdaging: 

- Het creëren van ruimte binnen het curriculum om een studiedag met activiteiten rondom W&T op te zetten voor alle 
studenten P3 en P4, minus de minor-studenten W&T. 

- Het samenwerkingsverband Scope enthousiasmeren voor het opzetten van een onderzoeksbank rondom W&T waaruit 
studenten onderzoeksvoorstellen kunnen halen om uit te voeren. 



 
 

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 
 
 

Concreet worden dit jaar de volgende stappen gezet binnen de drie aandachtsgebieden: 
W&T opnemen in het curriculum: 

- Juni 2015 ligt er voor het aandachtsgebied OJW (ak-gs-nt) een doorlopende leerlijn waarin het kerndeel N&T 
volgens ‘een goede basis’ geborgd is. Daartoe wordt de leerlijn voor OJW herzien en wordt schematisch 
inzichtelijk gemaakt waar de doelen zijn weggeschreven. Borging vindt plaats door reguliere toetsing 

- In overleg met de curriculumcommissie wordt W&T in het ontwerp van het curriculum concreet vormgegeven 
binnen de verschillende leerlijnen.  

- In het nieuwe curriculum krijgen Actieonderzoek en praktijkonderzoek een duidelijke plaats. 
- De e-learning module W&T voor P2 is ontworpen en getest. 
 
- Elke vakgroep heeft een W&T-vertegenwoordiger die de positie van W&T binnen de vakgroep uitbouwt . Deze 

vertegenwoordiger wordt extra geschoold in W&T. Er worden regelmatig W&T-vertegenwoordigersvergadering 
worden gehouden waar zaken rondom specifieke scholing, taken, etc worden besproken. 

- Zowel onderzoek met kinderen als ontwerpen met kinderen is aantoonbaar in het curriculum aanwezig. . 
- In overleg met Universiteit Twente wordt in het Honourstraject een doorstroomminor Educational Science and 

Technology geplaatst. .  
 

Bij- en nascholing docenten Pabo 
- Docenten en studenten nemen deel aan masterclasses en bijeenkomsten waar W&T centraal staat 
- In het interne professionaliseringsaanbod richting collega’s is W&T opgenomen met onderwerpen als OOL, 21e-

eeuwse vaardigheden, vakintegratie, etc. 
 
Inhaalslag P3 en P4: 

- de huidige 4e jaars (die niet de minor W&T hebben gevolgd) volgen een aanbod waarin ze leren denken en 
werken vanuit W&T . Ze leveren concrete producten opgeleverd die in het portfolio worden getoetst.  

Extra activiteit:  



 
 

- er wordt een expertgroep Techniek opgericht waarin leerkrachten vanuit het samenwerkingsverband Scope 
participeren. 

- Er wordt in overleg met Scope bekeken of het haalbaar is een databank met onderzoeksvoorstellen en 
ontwerpvorstellen te maken waarmee studenten W&T kunnen vertalen naar de schoolpraktijk 

- Samenwerking met minimaal 1 externe partner op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. 
 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

Doorontwikkelen acties 2014-2015 m.b.t. curriculum  
- Concrete onderdelen W&T opnemen in de verschillende leerlijnen van het curriculum 

Ontwikkelen toetsen en handboeken: 
- Leerlijn onderzoek is ontwikkelend en wort geïmplementeerd in het nieuwe curriculum  

 
Bij- en nascholing docenten Pabo 

- Er wordt een masterclass georganiseerd voor studenten en collega’s. Deze masterclass is ook opengesteld voor 
andere hogescholen. 

- De training Attitude en Techniek vanuit het KWTo staat open voor de collega’s. Deze collega’s volgen de 
training die intern wordt gegeven. 
 

Inhaalslag P3 en P4: 
- Eventuele inhaalslag voor de dan 4e jaars  
- Studenten nemen deel aan de masterclass 
- Studenten nemen deel aan de inmiddels ontwikkelde e-learningmodule W&T  waarin W&T wordt gekoppeld met 

attitude, vakkenintegratie onderzoek en ontwerp. Leerlingen uit het PO worden ingeschakeld. 
- De training van het KWTO wordt aan studenten aangeboden. .  

 
Extra activiteit:  

- Samenwerking met 1 partner is vastgelegd. Onderzoek naar tweede externe partner op het gebied van 
onderzoekend en ontwerpend leren. 

-  
 
 
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 
 

Verplicht: 
- Studenten hebben de hele leerlijn N&T gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Dit 

kerndeel komt naar voren tijdens diverse colleges m.b.t. de OJW-vakken en is geborgd 
door toetsing. 

- Studenten dienen middels een dossier aan te tonen hoe ze de OJW-vakken met elkaar 
kunnen integreren. Dit wordt eind 2e jaar van de student gevraagd als een soort 
‘meesterproef’ voor de OJW-vakken. 

- Studenten kennen de didactiek van OOL (Onderzoekend en Ontwerpend Leren) en passen 
deze ook toe tijdens stageactiviteiten. Deze didactiek komt zowel in P1 als P2 in het 
curriculum en bestaat uit werkcolleges waarbij studenten OOL gaan uitvoeren. 

- Elke student heeft het spel ‘Moendoes’ gespeeld. 
 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

Verplicht: 
- De grondhouding van W&T wordt ingebed bij begrijpend lezen en  schrijven van teksten. 
- Docenten taal en rekenen doen een beroep op de onderzoekende houding . Leren door 

onderzoek of ontwerp wordt onderdeel van de kennis- en praktijklijn (stageactiviteiten met 
de kinderen’. 
 

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

Verplicht: 
- Onderzoekend en ontwerpend leren wordt ingebracht bij het ‘Kunstspektakel’, een 

opdracht waarbij studenten een eigen presentatie moeten verzorgen rondom diverse 
aspecten zoals zelfbeeld, kindbeeld, etc. 21th-cntury-skills nemen daarbij een belangrijke 
positie in. 

- Reflectief handelen, kritisch denken en creatief denken zijn ingebed in het curriculum in de 
vorm van opdrachten en evaluaties.  

- In de praktijk dienen studenten activiteiten te ontwikkelen vanuit het OOL en samen met 
de kinderen in de klas uit te voeren.  

 
 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Verplicht: 
- Onderzoek binnen de pedagogische en onderwijskundige context neemt een belangrijke 

plek in te nemen in de vorming van studenten. Studenten dienen in P3 de geleerde 
aspecten van onderwijs met elkaar te verbinden om te komen tot een brede onderwijsvisie 
en een concrete uitwerking daarvan in een grote thematische opdracht. Binnen die 
opdracht krijgen de studenten colleges rondom attitudevorming en science. Deze 



 
 

grondhouding van W&T dient aantoonbaar verweven te zijn met het onderwijs dat de 
studenten in P3 ontwerpen. 

- Studenten voeren minimaal 1 onderzoek uit waarmee zij hun vaardigheid om zelfstandig 
onderzoek te doen laten zien. 

- Binnen de themalijn komt het onderzoekend en ontwerpend leren naar voren in het blok 
‘een rijke leeromgeving’. Studenten leren de didactiek OOL en passen die toe in hun 
onderwijs aan de kinderen. De toetsing is daarop aangepast . 

 
 

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

- In het 3e jaar komt er een profieldeel W&T als keuzeoptie (15 ECTS). Binnen dit profieldeel 
zal het profieldeel van de kennisbasis ‘een goede basis’ worden ingevuld, gefundeerd door 
een W&T-grondhouding.  

- In elk studiejaar staat in een thema de rijke leeromgeving centraal. De grondhouding W&T 
komt binnen dat thema door opdrachten, colleges en toetsing aan bod.  
Reflectie is een vorm van onderzoek dat centraal door de hele opleiding gelegd wordt. 

 
Overige: 
 
 
 
 

- Studenten voeren veldwerk uit tijdens een veldwerkdag  
- De modules zijn gecentreerd rondom thema’s die directe relatie hebben met het werkveld. 

Daarbinnen vindt vakintegratie plaats waar mogelijk. 
- ICT wordt als ondersteunende discipline ingevoerd in de modules. ICT wordt aantoonbaar 

ingezet als ondersteuner voor onderzoeksinstrumenten 
 
 

 
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. 
                                                           



 
 

 
Voor het ontwerpen van de modules die gecentreerd zijn rondom W&T (met name de WO-vakken) gelden de richtlijnen van het SLO als 
richtinggevend. Het leerplankader wordt ingezet als: 

- Inspiratie voor de docenten om hun handboeken in te schrijven. Dit leerplankader (of een samenvatting daarvan) zal aan alle 
handboekschrijvers ter beschikking worden gesteld. 

- Richtlijnen waaraan we de concrete herziening van het curriculum kunnen toetsen. 
 
 
 

 
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 volgende vormen van toetsing worden gebruikt om het niveau van de studenten vast te stellen: 

- De in het curriculum aangeboden onderdelen worden apart of geïntegreerd getoetst volgens het kwaliteitshandboek Toetsen. 
het gaat dan om allerlei vormen van toetsen in de verschillende leerlijnen.  

- In de PPO/lijn wordt via de protfolio nagegaan hoe de student zich ontwikkelt op zijn ontwikkeling t.a.v. W&T.  
- In de kennislijn vindt de toetsing plats via kennistoetsen 
- In de praktijklijn wordt in de stage beoordeeld hoe de student opereert vanuit een onderzoekende houding  
- In de vaardighedenlijn worden de lesontwerpen van de student beoordeeld t.a.v. W&T. 

 
 

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 de Viaa is een werkveldcommissie die ingeschakeld zal worden voor het vaststellen van het wenselijke niveau van de 
studenten.  

- De EA werkt samen met het werkveld in Scope aan het ontwikkelen van (delen van) het curriculum 
- Scholen beïnvloeden het curriculum en de EA krijgt inzicht in de positie van W&T op de basisscholen. 
- Studenten doen binnen basisscholen regelmatig allerlei vormen van onderzoek. De thema’s voor dat onderzoek komen vort 

uit de basisscholen. Deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd voor elk vakgebied in het kader van onderwijseenheden, 
minoren, profieldelen of een eindonderzoek. Op grond van deze onderzoeken is vast te stellen waar behoefte aan is binnen 
de scholen. 

- Binnen de Viaa is een CoP opgericht m.b.t. het werken met geïndividualiseerd onderwijs m.b.v.  tablets . Deze groep van 
zo’[n 20 belangstellenden en ervaringsdeskundigen komen ca 4 keer oer jaar bij elkaar en kijken in elkaars keuken, waarna 
er een discussie wordt gevoerd rondom ICT-gebruik en de 21-eeuwse vaardigheden. 



 
 

- Ook is een expertgroep Techniek gestart binnen de Scope-scholen waarbij expertise rondom N&T en W&T samenkomt en 
uitgewisseld wordt. 

- Regelmatig  worden bijeenkomsten bezocht waar de EA zich op de hoogte stelt van de actuele situatie m.b.t W&T. 
- Contacten worden onderhouden (bv: Ixperium, De Nooterhof, Nemo, Naturalis) 

 
 

 
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.  
 
Doelen: 

- Alle docenten kennen het concept van onderzoekend en ontwerpend leren en kunnen dit in hun eigen lessen toepassen. 
- Alle docenten zijn bekend met de grondhouding voor W&T 
- Alle docenten zijn in staat aan te geven waar deze grondhouding in hun eigen vakgebied invulling gegeven kan worden en 

hoe dat geëxtensiveerd kan worden. 
- Alle docenten voelen zich uitgedaagd om studenten meer onderzoekend en ontwerpend te laten leren, zowel in docent-

student relatie alsook de studenten in de stagescholen. 
- De ‘vakgroepvertegenwoordigers’  voor W&T hebben de training rondom attitude van het KWTO gevolgd. 
- De vakgroepen doen structureel onderzoek naar de opbrengsten van hun onderwijs, voeren verbeteracties uit en gaan zich 

professionaliseren op gebleken competenties.  
-  

 
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. 
 

- Tijdens de reguliere interne docentenbijeenkomsten zal W&T en de grondhouding een steeds terugkerend thema zijn. 
- Docenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om de masterclasses te volgen die er zijn rondom W&T. Ook bezoeken de 

docenten zelf de eigen masterclasses die nog georganiseerd zullen worden. 
- Er worden gastsprekers uitgenodigd die good practices kunnen geven van vakintegratie en hoe een onderzoekende houding 

het onderwijs kan versterken.  Daarbij worden docenten uitgedaagd tot het initiëren van projecten met een W&T-
grondhouding. Bijvoorbeeld het Kunstspectakel of de veldwerkdag. 

- Er is binnen de taakomvang voor docenten ruimte gecreëerd om voor minimaal 3 dagdelen per docent deel te nemen aan 
activiteiten op het gebied van W&T. 

- Docenten wordt gevraagd deel te nemen aan de attitude-training vanuit het KWTO. 



 
 

- Vakgroepvoorzitters worden geschoold in het begeleiden van onderzoek in hun vakgroep. Vakgroepleden/docenten voeren 
onderzoek uit.  

 
 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
Voor evaluatie van de professionalisering van docenten kunnen de volgende middelen gebruikt worden. 

- Verslagen van vakgroepen en de beschrijving van activiteiten die op vakgroepgebied zijn uitgevoerd. 
- De reguliere cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken waarbinnen docenten in hun portfolio hun ontwikkeling 

aantonen. 
- Deelnamelijsten van activiteiten zoals masterclasses, interne bijeenkomsten, etc 

 
 

15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Samenwerking met andere Pabo’s vindt momenteel niet op gestructureerde basis plaats. 

- Momenteel is er geregeld overleg met ‘Techyourfuture’ 
- Incidenteel overleg met KPZ, Windesheim en onderwijskunde aan de UT 
- De samenwerking met de pabo’s binnen het cluster voor dit project zal geïnitieerd en geïntensiveerd worden. 

 
 

 
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.  
  
Alle studenten: 

- Kennen de didactiek van OOL 
- Kunnen eigen lessen ontwerpen en geven waarin de grondhouding voor W&T centraal staat. 
- Weten hoe ze een onderzoek moeten opzetten en uitvoeren 
- Zijn in staat W&T, taal, rekenen en cultuur met elkaar te integreren om de W&T-grondhouding breed in te zetten. 
- Zijn gemotiveerd om in de praktijk van de PO-scholen lessen met een W&T-karakter te geven. 

 
 



 
 

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. 

 
- Studenten in 3e en 4e jaar die NIET in de minor W&T deelnemen ontvangen een extra aanvullende opdracht. Dit geld voor 

alle studenten met als bedoeling om aan te tonen dat ze met het verkrijgen van het diploma ook de W&T-grondhouding 
kennen en kunnen inzetten. 

- Samen met nog te benaderen partners (bijvoorbeel Ixperium, De Nooterhof, etc) zullen activiteiten worden ontworpen 
waarin W&T onder de aandacht wordt gebracht 

- Alle studenten worden minimaal 2 keer per jaar uitgenodigd deel te nemen aan bijeenkomsten waar W&T centraal staat 
(Nibi, masterclass, leerkrachtendag Nemo, etc) 
 

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

bereikt. 
 

Er zal een extra dag voor P3 en/of P4 worden ingepland waarin workshops rondom N&T en W&T ene plek krijgen. Daarbij zal een 
spreker worden benaderd die de W&T-grondhoudig op overtuigende wijze kan bespreken met de studenten. 
Ook worden de P4-studenten vanaf volgend cursusjaar (2015-2016) gevraagd deel te nemen aan de e-learning module W&T.  
I.v.m. de curriculumherziening is het onzeker hoe de ruimte is binnen de kaders. De intentie om dit uit te vo3ren is er. 

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

bijstelt.  
 
Aan het eind van elk cursusjaar wordt geëvalueerd: 

- Welke acties er ondernomen zijn en welk rendement die hebben gehad (motivatie, inhoud, beklijving) 
- Welke studenten nog niet deelgenomen hebben aan de inhaalactiviteiten om daar eventueel dringender actie op te 

ondernemen. 
 
Er zal worden gezocht neermogelijkheden om dit zoveel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande of nieuw te ontwerpen inhoud. 
 

  



 
 

 

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) 
 
- Alle netwerkbijeenkomsten worden bezocht en de input daarvan wordt gebruikt als klankbord. Deelname zal bestaan uit 

minimaal 1 docent.  
- Tijdens de bijeenkomsten zal inzicht worden gegeven van de door de VIAA uit te voeren activiteiten en actief worden 

deelgenomen aan de discussies die er rondom relevante thema’s kunnen ontstaan. 
- Good-practices worden gedeeld 
- Netwerkbijeenkomsten zullen worden gebruikt om contacten te leggen, te intensiveren en concrete contactafspraken te maken. 

 
 

 
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) 
 

Peer-reviews zullen we toestaan en zelf ook aan deelnemen. Het betreft inzage in materiaal, visie, en concrete opdrachten of lessen. 
Daarna zal een evaluatiegesprek plaatsvinden waarvan de opbrengsten uitmonden in een actieplan en evaluatierapport. 
Centraal staat daarbij de voorgang van het projectplan en concreet de inbedding van W&T in het curriculum. 
Een peer-review zal 1 maal per jaar worden uitgevoerd. 

 
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) 



 
 

 
- Beschikbare masterclasses worden met alle docenten (en eventueel ook studenten) gedeeld, waarbij het belang van deelname 

wordt benadrukt. 
- Eind cursusjaar 2014-2015 organiseren we 1 masterclass (indicatie van het thema: duurzaamheid) 
- Cursusjaar 2015-2016 willen we twee masterclasses organiseren en die ook open stellen voor andere hogescholen. 

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

 
- Attitude-training vanuit het KWTO is intern beschikbaar. 
- De minor W&T bevat (naast andere onderdelen zoals genderverschillen) het onderdeel religie en wetenschap, wat een heel eigen 

onderdeel is waaruit de identiteit van de VIAA spreekt. Deze is aan te bieden als teambijeenkomst voor de scholen in ons 
voedingsgebied 

- In principe alle bestaande curriculumonderdelen vanuit N&T zijn beschikbaar 
- Specifieke training rondom het ontwerpen van een digibordles waarbij het bord als onderzoeksinstrument wordt ingezet voor de 

kinderen is ook beschikbaar. 
 

 
 
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. 

 
Momenteel is er nog een discussie gaande rondom de participanten van het cluster. In ieder geval geldt dat onderwerp van bespreking 
zal zijn: 

- Invulling van N&T.  
- Integratief werken binnen de OJW-vakken.  
- Hoe geef je samenwerking binnen taal, rekenen en cultuur vorm. 
- Samen organiseren van activiteiten. 

 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 



 
 

25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
Elk half jaar een korte evaluatie met: 

- de curriculumcommissie en/of de vakgroepvertegenwoordigers voor W&T om inbedding in het curriculum te monitoren 
- De peer-reviews worden gebruikt om bij te stellen naar bevind van zaken 
- De vakgroep Mens en Wereld m.b.t. borging van het kerndeel N&T 

 
 
 

BIJLAGEN: 

- Beleidsplan professionalisering EAjuli2014 
- Rubric beoordeling onderzoek 
- Doelen kennisbasis in OWE-schema 20141001: doelen kennisbasis ‘een goede basis’ in M&W 
- Enkele wetenschappelijke en technische elementen uit het rekenvakgebied 
- M&W-schaduwles buiten (rekenen) 
- Moduleboek Minor W&T 2014-2015 
- Document tbv vakgroepsvoorzitter over doen van onderzoek. 
- PPO en de onderzoekende houding: werkdocument PPO-lijn 
- PPT rekenen met W&T 
- Professionaliseringsactiviteiten 2014-2015 
- Kopie evaluatierapport tbv uitleg VOL-concept 

  



 
 

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. 

                                                           


