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A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Pedagogische Academie Hanzehogeschool 

Groningen 
Brinnummer  25BE 
Postadres Postbus 70030 
Postcode 9704 AA GRONINGEN 
Bezoekadres Zernikeplein 9 
Postcode 9747AS  
Plaats GRONINGEN 
Hogeschool Hanzehogeschool Groningen 

 
 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Martine Dijk / Mark Terpstra 
Functie Docent 
Organisatie Pedagogische Academie 
Telefoonnummer 050-595 3531 
Mobiel nummer  
Emailadres m.dijk@pl.hanze.nl 
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3. Overige relevante gegevens van de pabo? 
 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 
Nevenvestiging Adres 
- - 
 
Studentaantallen: 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Staart 
188 118 106 78 72 

 
Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014, uitsplitsing naar 
leerjaar: 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
0 0 0 0 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject te 
weten TOP opleiding (verkorte Voltijd), uitsplitsing naar leerjaar: 

 
Jaar … Jaar … Jaar 3 Jaar 4 
  31 16 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject te 
weten Academische Oplelding Leraar Basisonderwijs (AOLB), traject ism 
Rijksuniversiteit Groningen, uitsplitsing naar leerjaar 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
38 35 26 17 

 
 
 
 

Formatie totaal: 
 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
30,27 fte 
 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
42 
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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 bovenstaande 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 in de vorm van te onderscheiden eenheden (modules, colleges, leerlijnen, gastlessen) of als geïntegreerde 
eenheden met andere vakken/lijnen enz. Voeg ter verduidelijking eventueel relevante documenten bij1. 
 
Binnen het curriculum is vanaf dit schooljaar de leerlijn onderzoek van 14 ec’s  in jaar 1,2 en 3 volledig geïmplementeerd. Binnen deze 
lijn wordt sterk ingezet op de onderzoekende en nieuwsgierige houding van de student. 
Hiernaast is W&T sterk ontwikkeld in de modulen Science en Mens en Samenleving in jaar 1, 2 en 3, in totaal zijn dit 18 ec’s en deels 
bij de module Kunst&Cultuur.  
Binnen de leerlijn Sociale Wetenschappen wordt in een aantal lessen aandacht besteed aan Talentenkracht dat een overlap kent met 
ontwerpend en onderzoekend leren en W&T. Talentenkracht richt zich op het feit dat alle kinderen over talenten beschikken en deze 
kunnen ontplooien wanneer ze open bevraagd worden. Dit resulteert in een verdergaand (wetenschappelijk) redenatievermogen. 
 
Onze verkorte voltijdopleiding is een afspiegeling van de reguliere voltijd met een gecomprimeerd programma. Hierdoor is het aantal 
ec’s minder voor deze vakken maar de insteek is hetzelfde. 
 
In de vrije ruimte kunnen studenten kiezen voor Science voor 15 ec’s; dit programma is sterk ingericht met het W&T denken. Ongeveer 
15% van de studenten kiest hiervoor. 
 
 
  

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
1. In hoeverre en op welke wijze maken de pabo docenten in de lessen al expliciet gebruik van W&T met als doel studenten te stimuleren 

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

 
Alle docenten zijn deskundig en geschoold op het terrein van onderzoeksvaardigheden en praktijkgericht onderzoek. Meer dan 90% van 
de docenten heeft een Masteropleiding en zelfs 15% is gepromoveerd. Specifieke masterkennis van Natuur en Techniek is aanwezig bij 
een drietal collega’s (vakinhoudelijk kennis, inzichten en vaardigheden).  
 
TalentenKracht is een door initieel onderwijs, onderzoek en activiteiten voor het werkveld gedeeld thema. TalentenKracht is gebaseerd 
op O&O denken; het onderzoekend en ontdekkend leren. Het lectoraat is hierop gestoeld.  
Daarnaast is de PA bezig een beeldbepalende master voor de HG te ontwikkelen gericht op Talentontwikkeling en Diversiteit waarin ook 
TalentenKracht en O&O denken relevante thema’s zijn.  
 
Door deze activiteiten en het niveau van de docenten was de verwachting dat O&O en TK als satéprikker door het curriculum en de 
lessen van de docenten was geprikt. Deels is dat inderdaad bereikt. Maar er is nog veel terrein te winnen. Door de middelen van dit 
project kan dit plaatsvinden door scholing en de docenten ervaring te laten opdoen. 
 
Zeker de helft van de docenten wordt ingezet op projecten in samenwerking met het werkveld opdat zij ook in de praktijk meemaken 
wat de voordelen zijn van TK en O&O en zo een goede vertaling kunnen maken naar hun lessen! Dit betreft drie projecten Versterking 
samenwerking en een aantal projecten die door het lectoraat worden uitgevoerd. 
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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. 
 

Op basis van het verder uit te werken projectplan zal bepaald worden welke inhaalslag wenselijk is voor 3e en 4e jaars studenten. Dit zal 
middels de terugkomdagen Lio georganiseerd moeten worden omdat de studenten in jaar 4 verspreid zijn over minoren en hun  LIO fase. 
Het zal dus geen uitgebreid aanbod kunnen worden aan hen. 
Tevens is er een Minor Science ontwikkeld.  
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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. 
 
 
In jaar 1 en 2 leren de studenten bij het vak Science en middels de Onderzoeksleerlijn de basisprincipes van W&T leren. Talentenkracht 
is een item dat continu terugkomt bij het vak Sociale Wetenschappen en in de onderzoeksleerlijn. In 2014-2015 zullen we de leerlijn 
explicteren. 
Tijdens de colleges van de andere vakken zal daar waar mogelijk het W&T leren worden geïntegreerd. Middels de scholing van docenten 
die samen de projectgroep W&T vormen (zie verderop) gaan in het jaar 2014-2015 in totaal 10 docenten van verschillende vakken een 
vakonderdeel middels de W&T benadering aanbieden. Middels een community of learners zullen docenten tweewekelijks elkaar helpen en 
inspireren. De docenten zullen tevens gecoacht worden door een ervaren collega. Uitgangspunten zijn het stimuleren van een 
nieuwsgierige houding bij studenten en waar mogelijk de wetenschappelijke cyclus. 
In 2015-2016 zullen andere docenten geschoold worden en ook zij zullen de W&T principes integreren in hun vakken. De docenten uit de 
projectgroep zullen waar mogelijk ingezet worden als coach.   
 
Wij gaan in jaar 3 een keuze bieden aan studenten om te kiezen voor een profilering Science of Kunst & Cultuur. Deze profilering houdt 
in dat ze (meer) onderwijs en opdrachten krijgen op één van deze terreinen maar onder de overkoepelende paraplu van 
W&T/O&Oleren/TK. Deze manier van denken en handelen moet bij studenten verder ontwikkeld worden en daar zullen wij de komende 
twee jaar op inzetten.  
Concreet betekent dit dat in jaar 3 naast de lijnen Sociale Wetenschappen, Rekenen en Taal een nieuw programma wordt opgezet rond 
Science en Kunst en Cultuur. Hierbij wordt sterk ingezet op vakkenintegratie (met aardrijkskunde en geschiedenis maar ook taal en 
rekenen), didactiek van W&T in verschillende vakken en visieontwikkeling bij studenten. 
Hiernaast zullen ook de 21st century skills een grotere plek krijgen dan nu het geval is. Het gebruik van ICT middelen voor didactische 
doeleinden zal zeker onderdeel er van uitmaken. 
 
Door meer gebruik te maken van de projecten van de PA door inzet van docenten in deze projecten op het terrein van O&O denken, zal 
de kennis van de docenten en de praktische toepasbaarheid in het eigen onderwijs en in het onderwijs aan basisschoolleerlingen 
vergroten.  
De kennisbasis wordt verrijkt door kennis en ervaring in het veld.  
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4. Beschrijf concreet aan welke kenmerken en criteria het curriculum zal voldoen wanneer er sprake is van een duurzame verankering 
van W&T.  

 
De vernieuwingspijlers kritisch denken, creativiteit 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 
 
Expliciete programma-onderdelen waarin Wetenschap en Technologie te herkennen zijn dan o.a.: 

- De gehele onderzoeksleerlijn;  
- Alle modulen Science, Mens en Samenleving en Kunst en Cultuur; 
- Onderdelen bij Taal, Rekenen en Sociale wetenschappen 

 
Het werkplekleren dat stevig verweven is met het binnenschools curriculum zal ook herzien worden in dit licht zodat studenten ook op de 
basisscholen ervaring opdoen met W&T. 
 
Er wordt voorafgaand aan de scholing van docenten een nulmeting gedaan. Vanuit het lectoraat wordt gemonitord of de 
Talentenkrachtbenadering onder docenten op een eenduidige manier wordt toegepast. 
Op deze wijze kan de voortgang inzichtelijk worden gemaakt. Door te werken met een projectgroep (community of leraners) zorgen we 
ervoor dat we elkaar kunnen helpen en inspireren maar zorgen we er tevens voor dat de uniformiteit wordt bewaakt. 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
5. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle docenten van uw pabo bekwamer te laten worden met 

betrekking tot W&T. 
 
Het professionaliseren van de docenten gaan we oppakken via drie lijnen: 
Lijn A heeft te maken met vergroting van de eigen kennis van de docent, het creëren van draagvlak voor de concepten van O&O denken, 
Talentenkracht en de uitwerking naar de 21st century skills. Inmiddels is het project gestart met een tiental docenten die structureel een 
training krijgen in W&T denken en handelen. (zie bijlage) Deze training zal volgend studiejaar naar alle docenten worden uitgebreid. 
  
 
Lijn B is gericht op het opdoen van ervaring via diverse projecten van de PA welke gestoeld zijn op Talentenkracht, O&O denken en de 
21st century skills. Hierin zijn momenteel ongeveer 12 docenten ingezet als projectgroeplid of onderzoeker. Ook wordt er een Master 
Talentontwikkeling en Diversiteit ontwikkeld die volledig uitgaat van TK/ W&T/ O&O leren. Vanuit de Pabo zijn hier 6 docenten bij 
betrokken die ook in het reguliere programma lesgeven, twee lectoren en een aantal docenten van andere opleidingen.  
 
Lijn C is gericht op het vertalen van de kennis en de ervaringen naar de eigen vakken; hoe kan ik deze concepten vertalen naar mijn 
eigen vak en mijn dagelijkse lespraktijk met studenten? 
 
Ad A. Vergroting kennis en draagvlak mbt O&O 
“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 en dus ook bij andere basisschoolvakken en pabovakken toepasbaar is. Het SLO ontwikkelt 
momenteel het leerplankader voor het domein Wetenschap en Technologie OJW (natuur & techniek, aardrijkskunde geschiedenis) in 
combinatie met andere vakken zoals taal, rekenen en cultuureducatie. W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op 
fundamentele menselijke neigingen zoals het willen weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. De grondhouding komt tot 
uiting door het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee  generieke ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden zoals: creatief en 
kritisch kunnen denken, kunnen ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden kunnen gebruiken, kunnen modeleren, kunnen 
reflecteren, kunnen schematiseren, kunnen omgaan met ICT, inzetten en ontwikkelen van hoger orde denken, enz.” 
 

• Draagvlak en inzicht bij de docenten op het terrein van het Onderzoekend en ontdekkend leren is doel van dit subthema. De 
docenten zijn erg druk met de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het nieuwe curriculum, dat vernieuwing wel eens 
in de weg staat. Middels dit project komt er meer ruimte om met vernieuwing aan de gang te gaan. De docenten formuleren een 
gezamenlijke visie op O&O en vertalen dit naar een betekenisvolle context voor hun vakgebied.  

• Het SLO leerplankader zal gedeeld worden in het team en waar nodig vertaald worden in een scholingsaanbod.  
• Vanuit een training op het gebied van Duurzaamheid zal expliciet de verbinding gelegd worden naar Natuur en Techniek, 
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waardoor de affiniteit en bekendheid van Pabo-docenten op dit front wordt versterkt, zie ook onderdeel B. 
• Ten aanzien van onderzoeksvaardigheden, zullen docenten zich verder bekwamen en verdiepen. 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, mogelijk via een digitale methode, om de basisvaardigheden van 
studenten inzake betogen, analyseren, kritisch denken vanaf de start van de opleiding in het vizier te brengen. 

 
Ad B. Opdoen van ervaring 
“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 ontdekkend 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 nascholing van zittende leraren.” 
 

• Een aantal jaren geleden is de Pabo van de Hanzehogeschool gestart met het sciencecentrum De Magneet. Een speciale ruimte 
binnen de muren van de PABO waar basisschoolleerlingen kunnen experimenteren met allerlei vormen van energie op basis van 
een vooraf geformuleerd programma. Door middel van verschillende interactieve “doe-stations” kunnen kinderen spelenderwijs 
leren wat energie inhoudt en wat de consequenties zijn van het verbruik. De optimale wijze van “spelend leren en lerend spelen”. 
Alle stations zijn inhoudelijk sterk en verbeelden op een vereenvoudigde wijze de werkelijkheid. De vragen en opdrachten zijn 
gestoeld op de principes van Talentenkracht en O&O denken. De Magneet is niet een attractie op zich; voorafgaand aan het 
bezoek aan de Magneet, hebben de kinderen op hun eigen school zes lessen op het terrein van Energie gehad van hun eigen 
leerkracht. Het bezoek aan de Magneet is de voltooiing van deze lessenserie. Al jaren is het een groot succes, zowel wat betreft 
fanatieke leerlingen als ook enthousiaste basisschoolleerkrachten. Doelgroepen van dit centrum zijn de kinderen, leerkrachten en 
ouders. Zie voor meer informatie over De Magneet  de website: www.magneet.hanze.nl. Docenten zullen samen met studenten 
onderzoek doen en ervaring opdoen in dit centrum om de vertaling van de begrippen O&O, Talentenkrachten en 21st century 
skills in de praktijk te ervaren.  

• De leerlijn Techniek, Talent en Energie biedt een compleet lespakket op het gebied van Talentontwikkeling, Energie en Techniek 
voor een brede doelgroep uit het basisonderwijs. De lessenserie voor de groepen 5 t/m 8 is gereed en wordt vanaf 2014 
uitgevoerd op 22 locaties in de as Groningen-Assen.  Medio 2014 zal geëvalueerd worden welke ervaringen er zijn met de leerlijn, 
wat er verbeterd moet worden en wat vooral zo moet blijven. Docenten worden ingezet in de ontwikkeling van materiaal en het 
doen van onderzoek naar de effecten van de leerlijn. Zij hebben de opdracht om te komen tot vernieuwing en aanpassing van het 
materiaal. De leerlijn voorziet in helder materiaal, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Het materiaal wordt geleverd 
in een ‘leskar’. De leerkrachten krijgen allemaal een training vooraf opdat zij goed geïnstrueerd de lessen kunnen geven. Groot 
voordeel is dat de lessen voor niet bovenop het staande curriculum komen, maar vervangend zijn voor een lessen van andere 
vakken. Het doet dus geen extra beroep op de tijd! Docenten worden ingezet om de training bij te wonen en deels uit te voeren.  
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• In 2014-2015 zal er een vervolgproject starten voor de inhoudelijke aansluiting van deze leerlijn met het voortgezet onderwijs. 
Ook hierin zullen docenten worden ingezet en de nodige ervaring opdoen.  

 
 
Ad C. Vertaling naar eigen lespraktijk 
“Practice what you preach” is een gevleugelde uitspraak die met name op dit onderdeel van toepassing is.  

• Op het gebied van 21st century skills en de vernieuwingspijlers kritisch denken, creativiteit en ICT zullen studiemiddagen, 
individuele scholingsprogramma’s en collectieve scholingsprogramma’s worden aangeboden. Deze scholingstrajecten worden 
opgezet in samenspraak met Cube050 en de curriculumcommissie van de PA. ICT heeft een speciale rol in dit onderwijs.  

• Een apart project binnen onze PA is ICT & didactiek dat zich richt op versterking van het didactisch gebruik van ICT middelen in de 
lessen 

 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
Op een LIO-terugkomdag zal er aandacht aan W&T worden besteed voor de groep 4e jaars. Veel andere mogelijkheden zijn er niet omdat 
deze studenten LIO doen of een minor verspreid over allerlei instellingen. 
In het derde jaar zal binnen de lessen science en mens en samenleving expliciet aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen rond 
W&T. 
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2. Ontwikkelingsplan 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
7. Geef een omschrijving van het actieplan curriculum uitgewerkt naar 2 projectjaren. Beschrijf de acties die uitgevoerd gaan worden 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 de delen science en kunst&cultuur in Pabo 3, met formulering van 

doelen, leeractiviteiten en toetsen. Dit inclusief ontwikkeling van werkplekopdrachten. 
• Docenten van andere vakken (Soc wetenschappen, nederlands, mens en samenleving) die deel uitmaken van de 

projectgroep gaan voor minimaal één onderdeel W&T integreren in hun vak  
 

Doelstelling is te voldoen aan de uitgangspunten van het rapport van Meijerink, de aanwijzingen vanuit SLO en de eigen 
profilering van de PA en de Hanzehogeschool.  
 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

• In dit jaar zal verder gewerkt worden aan vakkenintegratie en het invoegen van W&T in de leerlijnen Sociale 
Wetenschappen, Rekenen en Taal. 

• De andere docenten van pabo worden geschoold (incl. coaching). W&T wordt waar mogelijk geïntegreerd.  
• De projectgroep bewaakt de uniformeit  
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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 
 

Sterke relatie met W&T, leerlijn is beschreven momenteel maar zal voor jaar 3 aangepast worden 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

Hier zal het komende jaar door deze teams naar gekeken worden samen met docenten die goed in 
W&T ingevoerd zijn. Vakkenintegratie is hier een duidelijke doelstelling. 

 
Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 
Cultuureducatie 
 

Sterke relatie met W&T, leerlijn is beschreven momenteel maar zal voor jaar 3 aangepast worden 

Sociale wetenschappen 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Hier zal het komende jaar door dit team naar gekeken worden samen met docenten die goed in W&T 
ingevoerd zijn. Vakkenintegratie is hier een duidelijke doelstelling. 

 
Minor 
 
 
Vakprofilering (Meijerink, 2012) 
 
 
 

DE vrije keuze van 15 ec’s voor Science zal worden voortgezet; hierin is W&T goed geïmplementeerd. 
Deze halve minor werkt samen met het werkveld, op dit moment zijn dat geen basisscholen maar de 
gemeentelijke organisatie voor schooltuintjes en een educatieve Stichting rond Wetenschap. 
 
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. 
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Onderzoekslijn reflective 
practionar 
 
 
W&T lijn  
 
Leerwerk gemeenschappen 
 
 

 
Onderzoek en ontwerpen is de onderlegger vanuit 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.  
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.  
 
We willen met het werkveld een leergemeenschap maken om in de praktijk een curriculum voor W en 
T te realiseren. Onze studenten worden de aanjagers van dit proces. Zij gaan voorbeelden laten zien 
in de praktijk en zodoende leerkrachten scholen om zelf de voorbeelden uit te kunnen voeren. 
Thema’s kunnen in overleg met het werkveld worden besproken en ontwikkeld.  

 
Overige: 
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9. Beschrijf hoe de pabo in haar curriculum gebruik zal maken van het leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft 
e.a., 2013) en van de (nog te ontwikkelen) handreikingen voor de pabo.2  
 
• Deze kaders en handreikingen worden gebruikt voor het nieuw te ontwikkelen materiaal voor studenten, docenten en werkveld.  
• Eén van onze gepromoveerde docenten is inmiddels gevraagd door de SLO om mee te denken in de totstandkoming van de 

kaders. Hij zal uiteraard zijn kennis en ervaring zowel voor de SLO alsook voor onze PABO inzetten! 
 
 
 
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.  
 

 
Vormen van toetsing specifiek op W&T zullen nog ontwikkeld moeten worden. Het referentiekader hiervoor zullen we ontlenen uit onze 
eigen toetskaders en uit de handreikingen voor de PABO’s. 
 
 

 
  

2 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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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.  
 

In de PA zijn drie cirkels van kernactiviteiten benoemd. Het initieel deel (de PABO opleiding), Onderzoek en Werkveld. Deze cirkels 
overlappen elkaar qua onderwerpen en thema’s. Eén van de thema’s is Talentenkracht. TalentenKracht is een onderzoekprogramma van 
zeven universiteiten en hogescholen naar de talenten van kinderen (3-14 jaar) op het gebied van wetenschap en techniek. Het is opgezet 
om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling. Over talent, begaafdheid en excellentie 
bij kinderen is veel geschreven. Bij TalentenKracht wordt vanuit verschillende inzichten uit de wetenschap naar deze begrippen gekeken. 
Klassieke denkbeelden worden aangevuld met recentere bevindingen over talent en aanverwante concepten zoals gave, nieuwsgierigheid 
en interesse. Aan het project werkt een grote groep wetenschappers mee vanuit verschillende achtergronden: pedagogiek, neuro- en 
ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving, om er enkele te noemen. Daarnaast zijn 
ouders, kinderopvang, scholen en vele andere partijen betrokken. 
Er is een aantal PABO projecten gestart, en staan te starten, die in samenwerking met het werkveld tot stand zijn gekomen. Genoemd 
zijn reeds de Magneet, de leerlijn Techniek, Talent en Energie en het nog te starten PO/VO project, waarbij de TTE leerlijn wordt 
doorgetrokken naar het Voortgezet Onderwijs. Al deze projecten zijn op basis van Talentenkrachtprincipes die nauw aansluiten bij het 
O&O denken en de 21st century skills, opgebouwd.   
De docenten krijgen in het W&T project dus niet alleen de theoretische onderbouwingen aangeboden, maar ook de praktische vertaling 
naar het werkveld en kinderen. Hierdoor wordt de kennisbasis verrijkt met concrete voorbeelden en verhalen waardoor de studenten 
beter zijn toegerust op de praktijk! 
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Professionaliseren pabo docenten:  
 
12. Beschrijf de doelen die u heeft voor de professionalisering waarmee de pabodocenten hun onderwijs met W&T of te wel onderzoeken 

en ontwerpen kunnen verrijken4. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  
 
In feite zijn er vier doelen te onderscheiden: 
 
1. Vergroting van de eigen kennis van de docent,  
2. Het creëren van verder draagvlak voor de concepten van O&O denken, Talentenkracht en de uitwerking naar de 21st century skills 
3. Het opdoen van ervaring via diverse projecten van de PA welke gestoeld zijn op Talentenkracht, O&O denken en de 21st century skills. 
4. Het vertalen van de kennis en de ervaringen naar de eigen vakken; hoe kan ik deze concepten vertalen naar mijn eigen vak en mijn 
dagelijkse lespraktijk met studenten? 
 
 

 
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. 
 
Op basis van het punt 5, en de doelen zoals bij 12 geformuleerd, komen we tot het volgende overzicht: 
Het professionaliseren van de docenten gaan we oppakken via drie lijnen: 
Lijn A heeft te maken met vergroting van de eigen kennis van de docent, het creëren van draagvlak voor de concepten van O&O denken, 
Talentenkracht en de uitwerking naar de 21st century skills 
 
Lijn B is gericht op het opdoen van ervaring via diverse projecten van de PA welke gestoeld zijn op Talentenkracht, O&O denken en de 
21st century skills. 
 
Lijn C is gericht op het vertalen van de kennis en de ervaringen naar de eigen vakken; hoe kan ik deze concepten vertalen naar mijn 
eigen vak en mijn dagelijkse lespraktijk met studenten? 
 
Ad A. Vergroting kennis en draagvlak mbt O&O 
“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 en dus ook bij andere basisschoolvakken en pabovakken toepasbaar is. Het SLO ontwikkelt 
momenteel het leerplankader voor het domein Wetenschap en Technologie OJW (natuur & techniek, aardrijkskunde geschiedenis) in 
combinatie met andere vakken zoals taal, rekenen en cultuureducatie. W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op 
fundamentele menselijke neigingen zoals het willen weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. De grondhouding komt tot 
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uiting door het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee  generieke ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden zoals: creatief en 
kritisch kunnen denken, kunnen ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden kunnen gebruiken, kunnen modeleren, kunnen 
reflecteren, kunnen schematiseren, kunnen omgaan met ICT, inzetten en ontwikkelen van hoger orde denken, enz.” 
 

• Docenten volgen een scholingstraject (2014-2015 scholing van de projectgroep, 2015-2016 scholing andere pabo docenten  zie 
scholingsplan hieronder).    

• Draagvlak en inzicht bij de docenten op het terrein van het Onderzoekend en ontdekkend leren is doel van dit subthema. Onder 
docenten is al veel kennis aanwezig over de principes van Talentenkracht en het draagvlak hiervoor is groot. De docenten 
formuleren een gezamenlijke visie op O&O en vertalen dit naar een betekenisvolle context voor hun vakgebied.  

• Het SLO leerplankader zal gedeeld worden in het team en waar nodig vertaald worden in een scholingsaanbod.  
• Ten aanzien van onderzoeksvaardigheden, zullen docenten zich verder bekwamen en verdiepen, waarbij het huidige startniveau al 

hoog te noemen is. De volgende stap hierin is het uniform maken van de beoordelingen vanuit de verschillende achtergronden van 
docenten. Verwachting en doelstelling is dat dit zijn directe weerslag heeft op capaciteiten en niveau binnen het gehele Pabo-team.  

 
Ad B. Opdoen van ervaring 
“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 ontdekkend 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 nascholing van zittende leraren.” 
 

• Een aantal jaren geleden is de Pabo van de Hanzehogeschool gestart met het sciencecentrum De Magneet. Een speciale ruimte 
binnen de muren van de PABO waar basisschoolleerlingen kunnen experimenteren met allerlei vormen van energie op basis van 
een vooraf geformuleerd programma. Door middel van verschillende interactieve “doe-stations” kunnen kinderen spelenderwijs 
leren wat energie inhoudt en wat de consequenties zijn van het verbruik. De optimale wijze van “spelend leren en lerend spelen”. 
Alle stations zijn inhoudelijk sterk en verbeelden op een vereenvoudigde wijze de werkelijkheid. De vragen en opdrachten zijn 
gestoeld op de principes van Talentenkracht en O&O denken. De Magneet is niet een attractie op zich; voorafgaand aan het bezoek 
aan de Magneet, hebben de kinderen op hun eigen school zes lessen op het terrein van Energie gehad van hun eigen leerkracht. 
Het bezoek aan de Magneet is de voltooiing van deze lessenserie. Al jaren is het een groot succes, zowel wat betreft fanatieke 
leerlingen als ook enthousiaste basisschoolleerkrachten. Doelgroepen van dit centrum zijn de kinderen, leerkrachten en ouders. Zie 
voor meer informatie over De Magneet  de website: www.magneet.hanze.nl. Docenten zullen samen met studenten onderzoek 
doen en ervaring opdoen in dit centrum om de vertaling van de begrippen O&O, Talentenkrachten en 21st century skills in de 
praktijk te ervaren.  

• De leerlijn Techniek, Talent en Energie biedt een compleet lespakket op het gebied van Talentontwikkeling, Energie en Techniek 
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voor een brede doelgroep uit het basisonderwijs. De lessenserie voor de groepen 5 t/m 8 is gereed en wordt vanaf 2014 
uitgevoerd op 22 locaties in de as Groningen-Assen.  Medio 2014 zal geëvalueerd worden welke ervaringen er zijn met de leerlijn, 
wat er verbeterd moet worden en wat vooral zo moet blijven. Docenten worden ingezet in de ontwikkeling van materiaal en het 
doen van onderzoek naar de effecten van de leerlijn. Zij hebben de opdracht om te komen tot vernieuwing en aanpassing van het 
materiaal. De leerlijn voorziet in helder materiaal, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten. Het materiaal wordt geleverd 
in een ‘leskar’. De leerkrachten krijgen allemaal een training vooraf opdat zij goed geïnstrueerd de lessen kunnen geven. Groot 
voordeel is dat de lessen voor niet bovenop het staande curriculum komen, maar vervangend zijn voor een lessen van andere 
vakken. Het doet dus geen extra beroep op de tijd! O&O denken in optima forma! Docenten worden ingezet om de training bij te 
wonen en deels uit te voeren.  

• In 2014-2015 zal er een vervolgproject starten voor de inhoudelijke aansluiting van deze leerlijn met het voortgezet onderwijs. 
Ook hierin zullen docenten worden ingezet en de nodige ervaring opdoen.  

 
Ad C. Vertaling naar eigen lespraktijk 
“Practice what you preace” is een gevleugelde uitspraak die met name op dit onderdeel van toepassing is.  

  
• Binnen het scholingstraject (zie hieronder) is de vertaling van W&T (kritisch denken, creativiteit, ICT) naar de eigen 

onderwijspraktijk een belangrijk onderdeel. Middels scholingsbijeenkomsten en vergaderingen (community of learners) zullen 
voorbeelden worden besproken en zullen docenten gecoacht worden. Tevens zullen bezoekjes gebracht worden aan basisscholen 
die werken vanuit de principes van W&T.  

 
Scholingsplan concreet:  
 

• november: scholingsbijeenkomst theorie over interactie, Talentenkracht + toepassen in de Magneet. 
• december:  scholingsbijeenkomst: O&O leren toepassen en inspireren door Folkert Oldersma 
• februari – april: Ontwerpen/ ombuigen van een eigen (onderdeel van een ) college waarbij de principes van O&O leren en de 

Talentenkrachtbenadering worden geoefend (droog oefenen + feedback).  
Tijdens de projectgroepvergaderingen neemt iedereen een voorbeelden en vragen mee. Doel is om in een les te kunnen geven waarin de principes 
van O&O leren zijn terug te vinden. 

• Februari tot april: Twee keer coaching op de werkplek aan de hand van eigen leerdoel.  
Van de lessen worden ook opnames gemaakt die tijdens de vergaderingen kunnen worden besproken.  

• April  tot juni : lesbezoeken/ coaching bij elkaar  
Doel hiervan is tevens dat de projectdeelnemers volgend jaar de andere docenten op de Pabo kunnen begeleiden.  

Verder ten aanzien van scholing:  
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• Ieder vakgebied/ elke docent heeft een ander startpunt.  Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen leerdoelen opstelt (met name met 
betrekking tot de coaching).   

• Masterclasses: tussendoor worden “Masterclasses”  georganiseerd (tevens voor andere projecten)   
• Elk projectlid bezoekt twee externe scholingen op het gebied van W&T. 

 
Aan deze scholing doen in 2014 -2015 totaal 14 personen mee (8 docenten van de projectgroep W&T, 6 personen vanuit het project 
“versterk samenwerking Talentenkracht).  
 

 
 

14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
Op basis van de doelen wordt halverwege de periode getoetst of er bijgesteld moet worden. Onderzoekers van het lectoraat worden 
hiervoor gevraagd deze tussentijdse evaluatie uit te voeren. 
Wordt er voldoende ervaring in de praktijk opgedaan? Wordt er voldoende kennis gecreëerd opdat een vertaling naar de eigen curricula 
gemaakt kan worden? Hoe ervaren de docenten O&O?  
 

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

• De projectleider neemt actief deel in het cluster en bezoekt de landelijk projectdagen.   
• Bezoek basisscholen en pabo’s:  vanuit de projectgroep gaan deelnemers op bezoek bij basisscholen en andere pabo’s  waar we ideeën kunnen 

opdoen ten aanzien van O&O.  
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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.  
  
In 2015-2016 zullen de 3e jaars studenten in het herziene 3e jaar directe scholing en voorbeelden van O&O denken en handelen in hun 
lessen krijgen. Degenen die dan 4e jaars zijn hebben in 2014-2015 hier al een kennismaking mee gehad via de clustervakken (Science, 
Mens en samenleving). 
 
 
 
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. 
 
In het 3e jaar is dit geïntegreerd in een behoorlijke intensiteit. 
In studiejaar 3 in 2014-2015 zal 8 keer aandacht aan O&O denken en handelen in de lessen van Science en mens en samenleving. 
 
 

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

bereikt. 
 

 
zie 16 en 17 
 
 
 

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

bijstelt.  
 
 
Het onderwerp zal nadrukkelijk meegenomen met de panelgesprekken met studenten uit jaar 3 die na elke periode gehouden worden. 
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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 bijdragen (toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 2015 3x, 

totaal 5) 
 

Wij willen graag gebruik maken van landelijke ervaringen, specifiek op het gebied van toetsing van de W&T doelen bij studenten, wij 
denken zeker ook zelf wat te kunnen toevoegen, bv op het gebied van de didactiek van W&T 
 
 
 
Cluster procesactiviteiten  
 

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

Wij willen graag gebruik maken van landelijke ervaringen, specifiek op het gebied van toetsing van de W&T doelen bij studenten, wij 
denken zeker ook zelf wat te kunnen toevoegen, bv op het gebied van de didactiek van W&T 
 

 
22. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken van en bijdragen aan het organiseren van masterclasses (2014 1x, 2015 2x, totaal 3) 

 
Wij willen graag gebruik maken van landelijke ervaringen, specifiek op het gebied van toetsing van de W&T doelen bij studenten, wij 
denken zeker ook zelf wat te kunnen toevoegen, bv op het gebied van de didactiek van W&T 
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23. Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, modules, enz.  u hierin nu al of in de toekomst kunt 
aanbieden. 
 

Workshops, beschrijvingen van leerlijnen science, voorbeelden van lessen met ICT en didactiek 
Master Talentontwikkeling en Diversiteit (i.o.). Deze Master gaat volledig uit van de Talentenkrachtbenadering. 
 

 
 
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. 

 
Wij hebben een samenwerking met NHL en Stenden rond de Academische PABO. Wij zullen op specifieke terreinen waarschijnlijk graag 
nog op verder weg gelegen PABO’s willen gaan kijken.  
Binnen het cluster Noord van dit project komen we regelmatig bij elkaar om onze plannen te bespreken en ideeën uit te wisselen. 
Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst tussen de projectleiders van NHL en Stenden plaatsgevonden. 
Daarnaast willen we bij minimaal twee andere pabo’s op werkbezoek voor “good pratices”. Vanuit het landelijk zullen we deze contacten 
leggen.  
 
 
 
Evaluatie en bijstelling 

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

bijstelt. 
 
 
De projectvoortgang wordt periodiek in het MT besproken. Er is een maandelijks overleg tussen de opdrachtgever voor dit project (MT-
lid) en de projectleider. De projectleider rapporteert elke drie maanden schriftelijk over de voortgang. 
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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 vaak uitdrukkelijk 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 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. 

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