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A. Algemene gegevens 

 
1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 

voorlegt: 
 

Naam pabo Saxion 
Brinnummer   
Postadres Postbus 70.000 
Postcode 7500 KB, Enschede 
Bezoekadres Handelskade 75, Deventer  

M.A. de Ruyterstraat 3, Hengelo 
Postcode  
Plaats Deventer/Hengelo 
Hogeschool Saxion 
Website www.saxion.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Dr. Chantal Velthuis 
Functie Docent W&T en onderzoeker 
Organisatie Saxion 
Telefoonnummer 074-8516224 
Mobiel nummer  
Emailadres c.h.velthuis@saxion.nl 

 
 

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

 
Nevenvestiging Adres 
Zie boven  
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Studentaantallen: 
 

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

 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
Deventer 176 118 110 88 
Hengelo 121 98 114 111 

 
 
 
Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar: 298 

 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
Deventer 27 4 24 19 
Hengelo 18 15 6 9 

 
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  
 
110,7 fte 
 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
142 
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B. Projectplan 
 
Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en 
uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de actielijnen aan de orde gesteld 
“Aanpassen Curriculum”, “Professionalisering pabo docenten” en “Inhaalslag 3e en 4e 
jaars”. Lees bij de invulling de voetnoten voor een verduidelijking bij de invulling. We 
maken in dit format verder gebruik van de afkorting W&T en N&T in interpretatie wordt 
de betekenis bedoeld zoals deze in de toelichting is beschreven. 
 
1. Huidige situatie 
 
 
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. 
 
 
Wetenschap en Technologie wordt binnen Saxion opgevat als een overkoepelende 
benadering, waarbij het gaat om het bestendigen en stimuleren van het vermogen om 
kritisch te zijn, probleemoplossend te werken, creatief te denken, etc. Streven binnen 
Saxion is om deze soort domeinoverstijgende competenties, het willen weten, begrijpen, 
kritisch zijn en delen, in alle vakken te bevorderen en tevens om aanstaande leraren te 
leren hoe deze competenties bij leerlingen te bevorderen. Aangezien dit streven in de 
curricula van de pabo in Deventer en Hengelo een specifieke uitwerking kent, wordt 
hieronder per locatie toegelicht hoe W&T momenteel vorm krijgt binnen Saxion. 
 
Deventer: 
Het streven naar het bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden vindt zijn weerslag in 
de inrichting van het curriculum van de pabo in Deventer. Het curriculum van de pabo 
bestaat uit verschillende leerlijnen, te weten: de kennis/vaardigheden lijn, de integrale 
lijn, de reflectielijn en de onderzoekslijn. In de kennis/vaardigheden lijn doen studenten 
vakinhoudelijke en vakdidactische kennis op en worden ze ingeleid in de theorie en 
praktijk van de (algemene) pedagogiek en didactiek. In de integrale lijn worden 
studenten uitgedaagd om aangeleerde kennis/vaardigheden op de werkplek (stage) toe 
te passen en te onderzoeken. Studenten werken ieder kwartiel aan een zogeheten 
beroepstaak; een taak die tot de kern van het beroep behoort. Een voorbeeld van een 
beroepstaak is ‘Ontwerpen van onderwijs’. Studenten in jaar 1 van de opleiding gaan met 
behulp van de onderwijskundige en onderwijspsychologische theorievorming onderwijs 
ontwerpen en geven. Beroepstaken bevatten altijd een onderzoekscomponent. Tijdens de 
beroepstaak ‘Ontwerpen van onderwijs’ dienen studenten bijvoorbeeld gegevens te 
verzamelen over het eigen didactisch handelen. Studenten wordt gevraagd opnames te 
maken van lessen die ze geven en hierop samen ‘peers’ en experts te reflecteren. Kern 
van de reflectielijn is het verbinden van theorie en praktijk, met het oog op de 
ontwikkeling van het beroepsbeeld. In de reflectielijn werken studenten aan de vorming 
van hun persoonlijke beroepsbeeld. Het persoonlijke beroepsbeeld omvat de visie van de 
student op het leraarschap, de school en onderwijsbeleid. Door middel van 
onderzoeksopdrachten worden studenten uitgedaagd om inhouden/ervaringen vanuit de 
overige leerlijnen binnen het curriculum te verbinden en kritisch te bevragen. Op grond 
van het verbinden en bevragen ontwikkelen studenten een op de theorie en ervaring 
gebaseerde visie op onderwijs, die zij aan het einde van de opleiding presenteren en 

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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verdedigen. De laatste lijn in het curriculum is de onderzoekslijn. De ‘Wet op de 
beroepen in het onderwijs’ schrijft voor dat leraren basisonderwijs aan zeven 
competenties voldoen. De Saxion pabo in Deventer heeft enkele jaren geleden een 
achtste competentie aan dit profiel toegevoegd, namelijk: Competent in Onderzoek. 
Studenten dienen de eigen praktijk onderzoekend te benaderen, met behulp van 
(wetenschappelijke) theorie en de inzet van onderzoeksmethodes. Naast het zelf leren 
onderzoeken van de praktijk, leren studenten hoe ze leerlingen onderzoek kunnen laten 
opzetten en uitvoeren.  
 
Het strekt te ver om in dit document voor alle leerlijnen binnen het curriculum van de 
pabo in Deventer uit te werken op welke wijze W&T vaardigheden/houdingen bevorderd 
worden en toe te lichten wat de relevante verschillen tussen deeltijd, voltijd en 
academische pabo zijn. Daarom slechts ter illustratie vijf voorbeelden van de wijze 
waarop W&T houdingen/vaardigheden worden bevorderd in een aantal leereenheden. 
 

1) Simulatieproject ‘Ideale School’  
Het simulatieproject vindt plaats in het derde kwartiel van het derde leerjaar van de 
reguliere pabo. Een groep studenten vormt een fictief schoolteam. Bij de start van het 
project worden de rollen verdeeld (directeur, adjunct directeur, RT’er, IB’er, 
leerkrachten). Op dag 1 wordt het schoolteam geconfronteerd met een negatief oordeel 
van de onderwijsinspectie over het functioneren van de school. De school is als ‘zwak’ 
beoordeeld. Doel van het project is het komen tot bewijs-geïnformeerde 
verbetervoorstellen en deze te presenteren en verdedigen aan ouders. In de loop van het 
simulatieproject moeten de studenten overleggen, onderzoeken, literatuur raadplegen, 
krijgen ze workshops over bepaalde thema’s, etc. Daarbij worden ze tijdens overleggen 
geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen. Zo stormt op dag 2 een cameraploeg 
van POW-news de school binnen (acteurs), die lastige, provocerende vragen stellen aan 
de leden van de school. De opname wordt achteraf geanalyseerd. Er wordt nagegaan hoe 
de studenten zijn omgegaan met de vragen, alternatieve opties van reageren worden 
verkend en tevens wordt nagegaan welke communicatievaardigheden voor deze en 
andere situaties, zoals oudergesprekken, van belang zijn. Verder stormt er op dag 1 een 
boze ouder binnen, die verhaal komt halen. De studenten moeten op dat moment om 
zien te gaan met de boze, gefrustreerde ouder. Aan het eind van het project worden de 
verbetervoorstellen die het schoolteam heeft bedacht gepresenteerd op een fictieve 
bijeenkomst voor ouders. De ouders worden gespeeld door leerkrachten/directeuren uit 
de praktijk, onderzoekers van het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie en leraaropleiders. 
De studenten moeten hun plannen verdedigen. De wetenschappelijke onderbouwing en 
praktische haalbaarheid van de voorstellen wordt kritisch bevraagd en de studenten 
moeten omgaan met de (gespeelde) emoties van de verschillende ouders en de sociale 
dynamiek tussen ouders.  
 
 

2) Building Learning Power 
In jaar twee van de reguliere pabo worden de studenten binnen onderwijskunde ingeleid 
in de theorie van Building Learning Power. Deze theorie heeft betrekking op het 
systematisch stimuleren en bestendigen van het onderzoekend denken en werken bij 
leerlingen. Kern van de theorie is de learning powered mind. Hierin worden de 
verschillende vaardigheden/houdingen onderscheiden die bij leerlingen gestimuleerd 
dienen te worden. Het gaat hierbij om houdingen/vaardigheden als: preserverance, 
absorption, questioning, imagining, reasoning, planning, capitalizing, reciprocity, meta-
learning, adjusting en making links. Studenten leren wat de learning powered mind 
inhoudt en tevens op welke verschillende manieren deze zaken gestimuleerd kunnen 
worden in het onderwijs. De volgende technieken wordt studenten onder meer 
aangeleerd: split-screen teaching, visible learning, modelling, stuck challenges, dialogical 
teaching, ‘could be’ language, ‘what if’ language, collaborative problem solving. De 
beroepstaak in het kwartiel is gerelateerd aan het vak onderwijskunde. Tijdens de 
beroepstaak moeten studenten lessen ontwerpen op basis van de theorie van Building 
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Learning Power. In de lessen moeten de studenten bewust en expliciet aan de 
onderzoekende vaardigheden/houdingen werken van leerlingen (elementen van de 
learning powered mind) door gebruik te maken van de aangeleerde technieken hiervoor. 
Studenten reflecteren systematisch op de lessen die zij hebben verzorgd.  
 

3) Rekenen-Wiskunde & Natuur en Techniek 
In jaar drie van de reguliere opleiding worden studenten ingeleid in het integreren van 
natuur en techniek met rekenen-wiskunde. Tijdens de leereenheid is sprake van co-
teaching. De leraaropleider natuur en techniek en de leraaropleider rekenen-wiskunde 
verzorgen samen de lessen. Iedere les voeren de studenten een hands-on/minds-on 
natuur en techniek activiteit uit, die geschikt is voor het basisonderwijs. In deze les 
wordt gewerkt aan N&T kennis/vaardigheden én aan reken-wiskunde 
kennis/vaardigheden. Zo dienen studenten grafieken te maken op grond van 
onderzoeksgegevens die ze zelf hebben verzameld, moeten ze gemiddelden bereken, 
hebben ze het metrieke stelsel nodig, etc. Doel van het geven van deze voorbeeldlessen 
is het laten ervaren van geïntegreerd onderwijs en duidelijk maken dat N&T activiteiten 
een uitstekende context bieden voor het stimuleren/bevorderen van kennis/vaardigheden 
van andere domeinen.  
 

4) Guided Discovery Learning 
Tijdens alle leereenheden N&T (alsook AK) staat onderzoekend en ontwerpend leren 
centraal. In andere leereenheden komen deze modellen ook aan bod. Zo leren studenten 
in jaar één onderwijs te ontwerpen vanuit verschillende didactische modellen. Eén model 
waarin studenten worden ingeleid, is het guided discovery model (begeleid onderzoekend 
leren). Tijdens onderwijskunde krijgen studenten algemene informatie over het model en 
wordt ze inzicht geboden in het onderzoek naar de effecten van het model (zie bijv. 
Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Alfieri et al., 2011). In de beroepstaak moeten 
studenten lessen ontwerpen en geven die zijn opgezet volgens ‘guided discovery’. Het 
geven van deze lessen vereist veel van studenten. ‘Guided’ houdt onder meer in dat 
studenten leren de juiste vragen te stellen tijdens het ontdekken, het betekent dat 
studenten cognitieve conflicten kunnen induceren, het impliceert dat studenten ‘worked 
examples’ kunnen gebruiken en betekent dat studenten inhoudelijke uitleg kunnen geven 
over het onderwerp dat centraal staat. Door algemene uitleg over ‘guided discovery’ te 
krijgen bij onderwijskunde, door bij N&T ‘guided discovery’ te ervaren binnen een 
specifieke context en door in de beroepstaak onderwijs volgens dit model te ontwerpen 
en geven, wordt getracht studenten te leren hoe leerlingen onderzoekend te laten leren.  
 

5) N&T en onderwijspsychologie 
In het laatste kwartiel van jaar één van de academische pabo wordt het vak 
onderwijspsychologie en N&T geïntegreerd aangeboden. De opzet is vergelijkbaar met de 
geïntegreerde leereenheid rekenen-wiskunde en N&T: N&T vormt de context en vanuit de 
onderwijspsychologie wordt kennis ingebracht over hoe het onderwijs in N&T (didactisch 
gezien) beter te maken. De volgende zaken worden onder meer vanuit de 
onderwijspsychologie ingebracht en aangeleerd binnen de N&T context: cognitive 
acceleration, misconceptions, questioning, collaborative reasoning, reciprocal teaching, 
writing to learn, cognitive conflict.    
 
Hengelo 
 
Het curriculum in Hengelo kent vier fasen waarin beroepsthema’s centraal staan: (Fase 
1: Opleidingsbekwaam, Fase 2: Beroepstakenbekwaam, Fase 3: Werkplekbekwaam en 
Fase 4: Startbekwaam). In deze fasen komen een aantal beroepsthema’s en 
vakkenlijnen aan bod. Zo bestaat het eerste jaar uit twee beroepsthema’s (brede 
oriëntatie en rijke leeromgeving) en twee vakkenlijnen. Het tweede jaar heeft een 
vergelijkbare opbouw. De beroepsthema’s zijn vormgegeven rondom een leertaak (een 
situatie  
in het beroep waarin je moet functioneren) waarbij verschillende vakken invulling geven 
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aan het thema. In elk beroepsthema zijn ten minste vijf vakken vertegenwoordigd, 
namelijk onderwijskunde/pedagogiek, rekenen/wiskunde, Nederlands, een vak uit het 
cluster oriëntatie op jezelf en de wereld en een vak uit het cluster kunstzinnige 
oriëntatie. Een vakkenlijn is direct gekoppeld aan de kennis die je moet hebben om als 
leraar basisonderwijs voor de klas te staan. Bij het vak natuuronderwijs en techniek 
binnen de vakkenlijnen  wordt aandacht besteed aan zowel kennis, als 
onderzoeksvaardigheden, als een onderzoekende houding. Op dit moment zijn er in de 
majorfase 3 modules N&T van elk 1 credit, welke onderdeel uitmaken van een grotere 
leereenheid oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW). De vakken en lessen vormen een 
stevige en brede basis voor jou als leraar basisonderwijs.  
 
Het minorprogramma vindt plaats in de fasen 3 en 4 (werkplek- en startbekwaam). In de 
minor zit meer keuzeruimte. De student kan kiezen voor een leeftijdspecialisatie en 
daaraan gekoppelde vakken. In de minorfase maakten de studenten tot en met dit 
schooljaar (2013-2014) een keuze tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De 
studenten die hebben gekozen voor de onderbouw maakten automatisch de keuze om 
deel te nemen aan twee modules N&T voor samen 8 ects. Daarnaast maakt de student 
de keuze voor een loopbaanminor zoals management, specifieke onderwijsbehoeften of 
wetenschap en techniek. De studenten die ervoor kiezen zich te specialiseren in W&T 
verdiepen zich in het onderzoekend leren en met name ook in de samenhang met andere 
vakken centraal. 
 
Naast deze onderdelen waar binnen het vak N&T gewerkt wordt aan de onderzoekende 
houding/vaardigheden, wordt er op dit moment op meerdere plekken ook 
vakoverstijgend gewerkt aan W&T als overkoepelende benadering, te weten onder 
andere: de leerlijn onderzoeksvaardigheden, de leerlijn internationalisering en 
beroepsthema 4 (verhalend ontwerp). Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze 
onderdelen.  
 

1. Leerlijn onderzoeksvaardigheden 
 
Binnen de pabo is het leren van een onderzoekende houding van belang. Per fase 
wordt aandacht besteed aan het doen van onderzoek en leren de studenten 
verschillende onderzoeksvaardigheden, zodat zij in de fase startbekwaam 
uiteindelijk in staat zijn op een probleemoplossende, kritische manier een 
ontwerponderzoek uit te voeren en te presenteren. In het tweede jaar is de 
opdracht gekoppeld aan W&T, de studenten doen specifiek een probleemanalyse 
naar het stimuleren van de onderzoekende houding van kinderen in het 
basisonderwijs. Hierbij verdiepen zij zich in literatuur over de onderzoekende 
houding, observeren zij de onderzoekende houding van kinderen en bevragen zij 
de directeur en leerkrachten op een kritische wijze. Uiteindelijk formuleren zij een 
mogelijke oplossing om de onderzoekende houding van kinderen binnen de school 
te vergroten.   
 

2. Leerlijn internationalisering 
 
Het excursiebeleid is gestoeld op de visie dat de student zelf verantwoordelijk is 
voor zijn leerproces en dat deze eigen verantwoordelijkheid toeneemt gedurende 
de opleiding. Uitgangspunten daarbij zijn; 

• studenten voor te bereiden op het leven en werken in de maatschappij 
door hen autonoom en actief te leren handelen en kritisch te leren 
reflecteren op de internationale samenleving; 
• inzicht te verkrijgen in een multiculturele samenleving en in een 
internationale cultuur door een kennisbasis over deze materie te creëren 
en door vaardigheden in vreemde talen te verwerven; 
• complexe internationale aangelegenheden te analyseren om zo 
crossculturele leerprocessen mogelijk te maken 
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Zo moeten in het eerste jaar (fase opleidingsbekwaam) studenten, een excursie in 
Twente (AKN) voorbereiden en uitvoeren. Het doel is dat studenten de eigen, 
veelal bekende, omgeving nader onderzoeken, leren kennen en vertalen naar de 
basisschool.  
In het tweede jaar (fase beroepstakenbekwaam) zullen studenten, de kennis en 
vaardigheden uit het eerste jaar moeten aanwenden en verbijzonderen binnen 
Europa. (Europareis).  De omgeving is nu onbekender en er wordt dieper op de 
multiperspectivistische benadering in gegaan. De studenten zullen tevens één of 
meerdere scholen in het buitenland bezoeken en daar naast observaties 
(vergelijkende onderwijskunde) een eigen activiteit uitvoeren.  
In het derde (fase werkplekbekwaam) krijgen studenten een excursiereis in het  
buitenland aangeboden die past binnen de gekozen  minor leeftijd- en 
vakspecialisatie / loopbaanminor. Het programma voor de Grand Tour met veel 
aandacht voor vorming, opvoeding, het kennen en waarderen van kunst en 
cultuur wordt voor ongeveer 50% invulling gegeven door de begeleidende 
docent(en) van de opleiding. Voor de andere 50% dient de student(en) een 
verzoek in voor excursies bij de begeleidende docent(en). Op  deze wijze 
bekwamen studenten zich voor de gekozen leeftijdgroep en vak(ken). 
In het vierde jaar (fase startbekwaam)  krijgen de studenten de Randstadexcursie 
bedoeld om  te ondersteunen bij het formuleren van het advies als afsluitende 
portfolio op het gebied van KO en OMW. In deze week maken de studenten kennis 
met vernieuwende didactiek toegepast door scholen, instellingen en musea, door 
ons geselecteerd. Daarnaast hebben studenten zelf de mogelijkheid een aantal 
keuzes te maken in locaties/instellingen om het advies te richten en te 
onderbouwen.  
 

3. Beroepsthema 4 
De student maakt in dit beroepsthema kennis met verhalend ontwerpen. 
Verhalend ontwerpen is een benadering van onderwijs waarbij de leeractiviteiten 
verlopen als een verhaal. Een verhaal dat voor een groot deel door de leerlingen 
zelf wordt ingevuld of afgemaakt.  
De betrokken vakken geven invulling aan dit beroepsthema door vakdidactiek en 
algemene didactiek die passen bij deze manier van onderwijs verzorgen (didactiek 
van het verhalend ontwerpen, het onderzoekend en ontwerpend leren, het 
samenwerkend leren, meervoudige intelligentie en begeleiden van leerprocessen 
aan de hand van een ontwikkelingsgerichte benadering). Het beroepsthema wordt 
afgesloten met een opdracht: een verhalend ontwerp, waarbij vakken in 
samenhang worden aangeboden en waar de didactiek van onderzoekend leren 
centraal staat. 

 
Hoewel verschillende elementen van W&T in tal van curriculumeenheden van de beide 
lerarenopleidingen van Saxion aan bod komen en worden bevorderd, is er ruimte voor 
verbetering van het onderwijs. Vaak worden W&T vaardigheden/houdingen (te) weinig 
expliciet en doelbewust bevorderd. In verschillende curriculumeenheden wordt gewerkt 
aan het bevorderen van het probleemoplossend vermogen en vermogen tot 
samenwerken van de aanstaande leraren, maar dit wordt niet expliciet gemaakt richting 
de aanstaande leraren en tevens wordt niet expliciet gewezen op het belang ervan voor 
het lerarenberoep. Verder nog wordt er binnen de opleidingen niet systematisch 
aandacht besteed aan W&T houdingen/vaardigheden. Waaraan het schort, is een 
overkoepelend kader van waaruit onderwijs wordt ontworpen, gericht op het bevorderen 
van W&T bij studenten en gericht op het studenten leren bevorderen van W&T bij 
leerlingen in het basisonderwijs. Daarbij worden de effectieve aanpakken ter bevordering 
van W&T vaardigheden/houdingen niet altijd toegepast door leraaropleiders in de 
leereenheden die zij verzorgen. Kortom, er is ruimte voor verbetering.  
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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. 
 

 
Binnen Saxion is W&T al langere tijd speerpunt. Lerarenopleiders hebben het Train-de-
Trainer traject gevolgd bij het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Oost-Nederland 
en sinds twee jaren is een professionele leergemeenschap actief die zich focust op het 
stimuleren van onderzoekend/ontwerpend denken en leren bij studenten. Met de komst 
van het lectoraat Wetenschap en Techniek in het onderwijs is de aandacht voor W&T het 
laatste jaar geïntensiveerd. Hierdoor zijn de leraaropleiders over het algemeen bekend 
met W&T vaardigheden/houdingen en is er consensus over het belang ervan voor onze 
studenten en tevens voor het systematisch stimuleren ervan in het primair onderwijs. 
Tegelijkertijd, zoals ook hierboven is benoemd, is er geen consensus over wat precies de 
W&T vaardigheden/houdingen zijn die gestimuleerd moeten worden en is niet helder 
welke werkwijzen doeltreffend hieraan bijdragen. Het ontbreekt vooralsnog dus aan een 
overkoepelend raamwerk van waaruit onderwijs ontwikkeld en gegeven kan worden, 
waarin helder uiteen wordt gezet wat de W&T vaardigheden/houdingen precies zijn en 
inhouden. Daarbij moeten de effectieve werkwijzen ter bevorderingen van de W&T 
vaardigheden/houdingen geïdentificeerd worden en naar alle waarschijnlijkheid ook 
getraind. Van een ‘practice what you preach’ benadering is nog niet altijd sprake. W&T 
vaardigheden/houdingen worden door lerarenopleiders aangeprezen, maar het goede 
voorbeeld wordt nog niet altijd gegeven.  
 
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. 
 

 
De studenten in jaar 3 en 4 van de opleiding zijn bekend met onderzoekend en 
ontwerpend leren, maar vooral binnen de context van het N&T onderwijs. Daarbij hebben 
deze studenten tijdens het werkplekleren in mindere mate geoefend met een W&T 
benadering van onderwijs dan de huidige studenten in jaar 1 en 2 van de opleiding naar 
alle waarschijnlijkheid aan het einde van hun studie. De belangrijkste ontwikkelpunten 
hebben om die redenen betrekking op scholing in de brede W&T-benadering en de 
praktijktoepassing ervan. Het betreft hier het integreren van onderzoekend denken, 
werken en leren in alle vakken van het basisschoolcurriculum. Het zou vooral gaan om 
een systematische oefening/training in de onderwijsaanpakken en werkwijzen waarvan 
empirisch is aangetoond dat ze bijdragen aan de ontwikkelingen van W&T 
vaardigheden/houdingen bij leerlingen en het leren toepassen van deze werkwijzen in 
alle vakken van het basisonderwijs.   
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2. Gewenste situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
3. Beschrijf uw ambities en doelen en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om 

een duurzame en geïntegreerde verankering van W&T in het curriculum van uw pabo 
te realiseren. 

 
 
Onderzoekend, ontwerpend denken en leren is speerpunt van de Saxion pabo’s. Zoals 
gezegd is er om die reden al veel aandacht voor en wordt in de verschillende 
leereenheden gewerkt aan het bevorderen van de W&T vaardigheden/houdingen bij 
studenten en wordt studenten tevens geleerd hoe de W&T vaardigheden/houdingen bij 
leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen. Waaraan het vooralsnog echter 
ontbreekt, is een kader waarin de vaardigheden/houdingen worden gedefinieerd en 
gepreciseerd, en van waaruit onderwijs kan worden ontworpen op de lerarenopleiding. 
Met behulp van een dergelijk kader kan herinrichting van het onderwijs op de 
lerarenopleiding plaatsvinden en kunnen nieuwe leereenheden binnen het curriculum 
worden ontwikkeld. Door expliciet te maken waarom het precies gaat, kan beter 
nagegaan worden in welke mate hieraan reeds wordt gewerkt, hoe er nog beter en meer 
systematisch aan gewerkt kan worden en hoe een logische opbouw van de ontwikkeling 
van de vaardigheden bewerkstelligd kan worden in het curriculum. Concrete ambities en 
doelen zijn daarom als volgt: 1) de ontwikkeling van een kader waarin W&T 
houdingen/vaardigheden worden gedefinieerd en gepreciseerd, 2) nagaan welke 
onderwijswerkwijzen doeltreffend bijdragen aan de W&T houdingen/vaardigheden, 3) het 
herinrichten van leereenheden op basis van het kader, 4) de ontwikkeling van nieuwe 
leereenheden met W&T als basis (geïntegreerd N&T-onderwijs als belangrijkste inhoud), 
5) het opnemen van de W&T houdingen/vaardigheden in de reflectielijn (reflectie op 
eigen ontwikkeling ervan en tevens van de mate waarin de aanstaande leraar ze kan 
bevorderen bij leerlingen in het basisonderwijs), 6) het systematisch opnemen van het 
bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden in het werkplekleren, 7) het betrekken en 
scholen van het werkveld op het gebied van W&T houdingen/vaardigheden. Dit laatste 
punt, punt 7, is nog niet eerder benoemd, maar is van groot belang (Velthuis, 2014). Uit 
reacties van studenten blijkt dat de ruimte voor het werken aan W&T 
houdingen/vaardigheden in de onderwijspraktijk beperkt. Van studenten wordt gevraagd 
en geëist dat ze de methodes en het reguliere lesprogramma volgen. Bovendien wordt 
verlangd dat zij het model directe instructie toepassen in de lessen die zij geven. De 
ambitie om onderzoekend en ontwerpend denken en werken systematisch te bevorderen, 
zowel bij aanstaande leraren als bij hun leerlingen, vraagt om die reden een goede 
afstemming met het praktijkveld. Directeuren en leraren moeten op de hoogte zijn van 
de ontwikkelingen in de lerarenopleiding, moeten het belang er van inzien, dienen 
studenten de ruimte te bieden om ermee te oefenen en bij voorkeur dienen zij ook zelf 
scholing te volgen op het terrein van het bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden 
bij leerlingen. Via de vele, intensieve bestaande contacten die de beide pabo’s van 
Saxion onderhouden met het werkveld, kan de praktijk bewust worden gemaakt van het 
belang van de W&T vaardigheden/houdingen voor leerlingen in het onderwijs en het 
bevorderen ervan in alle lessen. De pabo’s spelen reeds een belangrijke rol in de 
bewustwording en tevens de nascholing van het praktijkveld op dit terrein. Zo zijn in de 
afgelopen jaren meerdere nascholingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd, voor zowel 
leerkrachten als schooldirecteuren, in samenwerking met het Kenniscentrum Wetenschap 
en Techniek Oost-Nederland. Recent zijn twee nascholingstrajecten ontwikkeld en in de 
vorm van pilots in de praktijk getest. De eerste nascholing heeft betrekking op het 
bevorderen W&T vaardigheden/houdingen in alle vakken, de tweede gaat specifiek over 
het integreren van taal en rekenen in de context van N&T-onderwijs. Uit de evaluaties 
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van de beide scholingen blijkt dat de leerkrachten enthousiast zijn over het bevorderen 
van W&T vaardigheden/houdingen alsook over geïntegreerd N&T-onderwijs en ze andere 
leerkrachten in hoge mate aanraden de scholingen te volgen. 
 

 
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.  
 
 
Ten grondslag aan het curriculum ligt een theoretisch als ook empirisch onderbouwt 
kader waarin de W&T vaardigheden/houdingen zijn geëxpliciteerd en uitgewerkt, en zijn 
effectief bewezen aanpakken/werkwijzen geïdentificeerd. Op basis van dit kader worden 
bestaande curriculumeenheden en lessen herzien en worden nieuwe leereenheden 
ingericht. Concreet betekent dit dat alle lerarenopleiders systematisch en expliciet 
werken aan de bevordering van W&T vaardigheden en houdingen in de lessen die zij 
verzorgen en ze hierbij de effectief bewezen onderwijsaanpakken toepassen op een 
overdachte en doeltreffende manier. Verder nog reflecteren de lerarenopleiders 
systematisch en gezamenlijk op de wijze waarop in het curriculum en de opleiding als 
geheel wordt gewerkt aan de W&T vaardigheden/houdingen van studenten en worden 
voortdurend initiatieven ontplooid en onderzocht die kunnen bijdragen aan de 
verbetering ervan in de lerarenopleiding. Binnen het curriculum komt meer aandacht 
voor het vak N&T en zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de integratie 
ervan met andere vakken in het basisonderwijs. Voor de lerarenopleiding betekent dit dat 
docenten van verschillende disciplines gezamenlijk leereenheden gaan ontwikkelen en 
ook geven (hiervan zijn al enkele voorbeelden te vinden in het curriculum). Studenten 
wordt geleerd hoe te werken aan de W&T vaardigheden/houdingen binnen de context 
van geïntegreerd N&T onderwijs en hoe dit systematisch gedaan kan worden. Daartoe 
wordt voor studenten ook een didactisch model ontwikkeld van waaruit zij hun onderwijs 
kunnen (her)inrichten. Dit didactische model stuurt op het vormgeven van onderwijs 
vanuit rijke fenomenen die raken aan verschillende vakgebieden en als zodanig ook 
benut kunnen worden om kennis/vaardigheden van verschillende vakgebieden te 
bevorderen bij leerlingen (vakkenintegratie). Verder laat het model zien welke W&T 
vaardigheden/houdingen er zijn en wordt van studenten verlangd dat zij systematisch 
hieraan werken in de lessen. Wanneer W&T duurzaam is verankerd, zullen dus zowel de 
studenten als lerarenopleiders in staat zijn om W&T houdingen/vaardigheden binnen alle 
vakken te bevorderen, al zal vooral aandacht worden besteed aan het bevorderen van 
W&T houdingen/vaardigheden binnen de context van geïntegreerd N&T-onderwijs.  

 
 
 
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. 

 
 
Over het algemeen zijn docenten aan Saxion bekend met W&T houdingen/vaardigheden. 
De mate waarin W&T daadwerkelijk wordt toegepast, is een andere vraag. Daarbij is het 
de vraag in welke mate het systematisch gebeurt en in welke mate effectieve werkwijzen 
hiervoor worden gehanteerd. Ambitie is om overeenstemming te krijgen over de W&T 
vaardigheden/houdingen, effectieve werkwijzen te vinden voor het stimuleren ervan, 
ervoor te zorgen dat deze werkwijzen op een juiste wijze worden toegepast en er een 
systematische opbouw in het curriculum is van de vaardigheden/houdingen. Hiervoor is 
nodig: a) een overkoepeld kader waarin de vaardigheden/houdingen worden 
geëxpliciteerd, b) een overzicht van werkwijzen die doeltreffend bijdragen aan de 
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verwezenlijking ervan, c) leereenheden die expliciet gericht zijn op het bevorderen ervan, 
d) colleges waarin effectieve werkwijzen worden toegepast, e) een opbouw van de 
vaardigheden/houdingen in het curriculum (verbreden en verdiepen), en f) een 
systematische reflectie op de leereenheden/colleges en ontwikkelde leerlijn W&T, met als 
doel het verbeteren ervan. In de context van een reeds lopend project worden onderdeel 
a en b uitgewerkt. Bij stap c en d zullen de docenten ondersteuning nodig hebben. Deze 
zal geboden worden vanuit het Lectoraat Wetenschap en Techniek in het onderwijs. 
Gegeven de kennis en kunde van de docenten is gekozen voor een professionele 
leergemeenschap (PLC). Tijdens bijeenkomsten wordt W&T relevante literatuur 
besproken, bijv. literatuur over dialogic teaching, collaborative reasoning en guided 
discovery learning, en wordt nagegaan op welke wijze docenten deze aanpakken kunnen 
toepassen in hun lessen. Iedere bijeenkomst eindigt met het opzetten van een 
praktijkexperiment. Docenten gaan systematisch oefenen met de toepassing van de 
effectieve W&T strategieën en aanpakken. De volgende ondersteuningsbijeenkomst 
worden de experimenten besproken en gewogen.  
 
 
 
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. 

 
Er zijn verschillen tussen de wijze waarop het inhaaltraject op de locatie in Deventer 
vorm krijgt en de wijze waarop deze wordt ingericht in Hengelo. Om die reden wordt 
hieronder per locatie een uitwerking beschreven.  
 
Deventer 
Ontwikkelingen zijn in gang gezet om het onderwijsaanbod van de komende derdejaars 
studenten te herzien. Zo wordt komt het tweede semester van jaar 3, kwartielen 3 en 4, 
geheel in het teken te staan van Wetenschap en Technologie. Ten grondslag aan de 
ontwikkeling van het semester zal het kader liggen dat wordt ontwikkeld voor het 
bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden. Tevens wordt in het semester veel tijd en 
aandacht besteed aan de vakken N&T, AK en Geschiedenis. Nadruk zal liggen op N&T. 
Studenten volgen in ieder geval, verplicht dus, een vak Techniek, een vak Natuur en 
tevens de beroepstaak geïntegreerd N&T-onderwijs. In de beroepstaak gaan studenten 
lessen N&T ontwerpen en verzorgen met het oog op het bevorderen van N&T 
kennis/vaardigheden, kennis/vaardigheden op het gebied van in ieder geval taal en 
rekenen en de W&T houdingen/vaardigheden. Voor de komende vierdejaars wordt keuze 
aanbod ontwikkeld. Aangezien het vierde jaar curriculum relatief vastligt, kunnen 
studenten niet worden verplicht tot het volgen van het aanbod. Uitdaging is aldus om het 
aanbod dermate aantrekkelijk te maken, dat studenten gemotiveerd en bereidwillig zijn 
om het te volgen. Om die reden wordt gefocust op een ‘skill’-training. Bijeenkomsten 
worden aangeboden waarin specifieke vaardigheden worden aangeleerd om W&T 
houdingen/vaardigheden in alle vakken te integreren. Hierbij valt te denken aan ‘split-
screen teaching’, ‘stuck challenges’, ‘questioning’, ‘collaborative reasoning’,  ‘dialogic 
teaching’. Iedere bijeenkomst wordt een bepaalde techniek/aanpak uitgelegd, 
geïllustreerd en door studenten ervaren, vervolgens worden ze uitgedaagd om de 
techniek toe te passen tijdens de LIO. Er wordt nagegaan of de ‘skill’ training kan 
resulteren in een officieel W&T certificaat, om de studenten te motiveren het traject te 
volgen.  
 
Hengelo 
Ontwikkelingen zijn in gang gezet om het onderwijsaanbod van de komende derdejaars 
studenten te herzien. In plaats van dat het een keuze is voor studenten om zich te 
kunnen verdiepen in wetenschap en technologie worden ontdekkend leren (onderbouw) 
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en het stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden (bovenbouw) belangrijke thema’s binnen 
de leeftijdspecialisatie. Tijdens de leeftijdspecialisatie gaan studenten onderwijs 
ontwikkelen in teams waarbij de student zich voornamelijk richt op het vergroten van de 
W&T vaardigheden/houdingen bij leerlingen in de gekozen leeftijdsgroep. Door 
verschuivingen van de inhouden van de W&T keuzeminor naar het ‘reguliere’ 
onderwijsprogramma, wordt vervolgens de W&T keuzeminor verdiept zodat deze 
uitdagend blijft voor studenten na het volgen van de leeftijdspecialisatie.  
 
Aangezien het vierde jaar curriculum relatief vastligt, kunnen studenten niet worden 
verplicht een gehele module te volgen. Wel worden in enkele studieloopbaanuren 
studenten effectieve werkwijzen aangeleerd ter bevordering van W&T 
houdingen/vaardigheden. Studenten worden hiermee uitgedaagd om W&T te gaan 
uitproberen tijdens hun LIO. Daarnaast worden ook de studenten in Hengelo uitgedaagd 
om aan een ‘skill’ training deel te nemen (zie Deventer). 
 
 

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 
 
 

De acties zijn deels gemeenschappelijk, deels locatie specifiek.  
 
Gezamenlijk: 

- Uitwerking van het overkoepelende kader voor het bevorderen van 
W&T houdingen/vaardigheden 

- Identificeren en uitwerken van effectieve onderwijswerkwijzen ter 
bevorderingen van de W&T houdingen/vaardigheden 

- Ontwikkeling professionaliseringsaanbod lerarenopleiders 
Deventer: 

- Ontwikkeling van het Wetenschap en Technologie semester 
(semester 2 van jaar 3) 

- Ontwikkeling ‘skills’ training voor aankomende studenten in jaar 4 
Hengelo: 

- Ontwikkeling van de leeftijdspecialisatie onderbouw (ontdekkend 
leren) en bovenbouw (21st century skills) 

- Ontwikkelen van bijeenkomsten voor studieloopbaanbegeleiders 
- Ontwikkeling ‘skills’ training voor aankomende studenten in jaar 4 

 
 
Juli 
2015 
t/m 
Juni 
2016 
 
 

Gezamenlijk: 
- Professionaliseringsaanbod lerarenopleiders  

Deventer: 
- Herinrichten van onderwijsleereenheden in jaar 2 op basis het kader 

en effectieve werkwijzen (zie hierboven) 
- Ontwikkeling en beproeving van het Wetenschap en Technologie 

semester 
- Ontwikkeling en beproeving van de ‘skills’ training voor de 

studenten in jaar 4 
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Hengelo: 
- Herinrichten van onderwijsleereenheden in jaar 1 en 2 op basis van 

het kader en effectieve werkwijzen (zie hierboven) 
- Ontwikkeling en beproeving van de leeftijdspecialisaties 
- Ontwikkeling en beproeving van de ‘skills’ training voor de 

studenten in jaar 4 
- Herontwikkeling van de W&T keuzeminor 

 
 

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 
 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
Gezondheid 
Milieueducatie 
 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 
Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 
Cultuureducatie (evt. 
ook gekoppeld aan de 
vakken) 
 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 
Minor 
Vakprofilering (Meijerink, 
2012) 
Onderzoekslijn reflective 
practitionar 
W&T lijn  
Leerwerk 
gemeenschappen 
Thema’s 
 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de 
relatie naar W&T3 
 
Zoals reeds beschreven zal eerst het overkoepelende kader 
voor het bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden 
ontwikkeld worden en zullen effectieve onderwijswerkwijzen 
op grond van een systematische review van de literatuur 
hierover gedefinieerd worden. Op basis hiervan zullen 
leereenheden herzien en herdacht worden, met het oog op 
het systematisch bevorderen van de gewenste W&T 
houdingen/vaardigheden bij studenten in de 
lerarenopleiding. Aanpassingen zullen betrekking hebben op 
alle hier links genoemde domeinen/vakken, al zal specifiek 
aandacht zijn voor de intensivering van N&T onderwijs in het 
kader van de ontwikkeling van W&T 
houdingen/vaardigheden.  
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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  
 

 
Het leerplankader van het SLO alsook de handreikingen worden gebruikt om het denken 
over W&T in de lerarenopleiding te bevorderen. Ze zijn niet leidend voor de 
ontwikkelingen binnen de Saxion pabo’s, maar worden wel waardevol geacht. 
 
 
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.  
 

 
Het meten van de W&T vaardigheden/houdingen is een buitengewoon complex gebeuren. 
Vooralsnog zijn er geen solide, handzame meetinstrumenten beschikbaar voor het 
primair onderwijs, laat staan voor de lerarenopleiding. Naar alle waarschijnlijkheid 
worstelen vele pabo’s met dit vraagstuk. Om die reden valt aan te raden om de toetsing 
van W&T vaardigheden/houdingen in breder verband te doordenken en gezamenlijk 
instrumenten hiervoor te ontwikkelen. Binnen Saxion zullen in ieder geval de volgende 
stappen worden gezet op het terrein van toetsing van W&T. Nog altijd worden veel 
leereenheden afgerond met een meerkeuzetoets. Hoewel deze toetsvorm voor bepaalde 
doelen geschikt is, zijn ze veelal niet geschikt voor W&T houdingen/vaardigheden. Om 
die reden zal nagegaan worden of en in welke mate er meer aandacht kan zijn in de 
toetsing voor zaken als kritisch en probleemoplossend denken en ook creativiteit. Dit zal 
waarschijnlijk een andere vorm van toetsing vragen. Daarbij zal in de reflectielijn meer 
aandacht moeten komen voor de ontwikkeling van de studenten op het gebied van de 
W&T houdingen/vaardigheden en de mate waarin de studenten in staat zijn om ze te 
bevorderen bij leerlingen. In de toetsing van de reflectielijn zal dus meer expliciet 
aandacht komen voor W&T houdingen/vaardigheden. Hetzelfde geldt voor het 
werkplekleren (de stage). Vooralsnog zijn in de beoordelingscriteria geen criteria te 
vinden die expliciet vragen om een oordeel over de mate waarin de studenten W&T 
houdingen/vaardigheden bezit en inzet tijdens het werkplekleren en tevens zijn er geen 
criteria die vragen om oordeel over het vermogen van studenten om de W&T 
vaardigheden/houdingen te bevorderen bij hun leerlingen. In de toetsing van het WPL 
zullen dergelijke criteria toegevoegd moeten worden, en wel zodanig dat er sprake is van 
een logische opbouw gedurende de studiejaren. Tot slot wordt onderzocht of de inzet van 
officiële meetinstrumenten nuttig/nodig kan zijn, zoals metingen van de selfefficacy 
(STEBI-NL), de meting van de attitude ten aanzien van W&T (UT: Sandra en Juliette) en 
of de meting van de pedagogical content knowledge op het terrein van techniek (TUE: 
Rohaan).  
 

 
11. Beschrijf hoe u in het te ontwikkelen curriculum samenwerkt/spiegelt met de 

basisonderwijs ten aanzien van (veranderende) situatie rond W&T in het 
basisonderwijs.  
 

 
De pabo’s van Saxion maken beide deel uit van partnerschappen van opleidingsscholen. 
Dat heeft de samenwerking tussen opleiding en scholen verstevigd. Scholen weten meer 
van het curriculum van de pabo dan voorheen en de opleiding stemt haar 
(stage/onderzoeks)opdrachten meer en meer af op de situatie op de scholen. Daarnaast 

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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is er een paar keer per jaar overleg tussen opleiders in de school en instituutsopleiders 
waar verschillende thema’s besproken worden. Een van die thema’s is het verbeteren 
van de onderwijspraktijk als gevolg van onderzoek. Zowel de opleiding als de 
opleidingsscholen streven ontwikkeling van generieke, vakoverstijgende vaardigheden 
na. Beide zoeken naar manieren om bij studenten en leerlingen een onderzoekende en 
ontdekkende houding te stimuleren en talenten bij hen te ontdekken. Concreet geven we 
op volgende manier vorm aan deze opdracht: 

- Alle studenten in de afstudeerfase formuleren in overleg met hun mentor een 
onderzoeksvraag binnen hun eigen stageschool/stagegroep en ontwerpen een 
gefundeerde interventie ter verbetering van hun onderwijspraktijk. 

- Alle academische pabostudenten doen een groot onderzoek in de 
afstudeerfase; het onderwerp wordt in goed overleg bepaald door de school, 
de student en de onderzoeksbegeleider van de student. 

- Academische basisscholen vormen een kleine kenniskring van teamleden, een 
academische pabostudent (afstudeerfase) en 
instituutsbegeleider/relatiebeheerder (pabodocent). Deze kenniskring doet 
onderzoek naar een relevant probleem binnen de basisschool. Een 
afvaardiging van deze kleine kenniskring neemt deel aan de grote kenniskring, 
die voorgezeten wordt door een lector vanuit Saxion met als doel bevindingen 
van onderzoek te delen. 

- Vanuit het project versterking samenwerking zijn ontwikkelgroepen ontstaan 
van leerkrachten vanuit de scholen, docenten van de pabo, studenten en 
lectoren/ kenniskringleden vanuit het Kenniscentrum Onderwijs Innovatie. 
Samen buigen zij zich bv over een thema als ‘aanspreken op talent’ met als 
doel een effectieve werkwijze te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. 

- Vanuit datzelfde project is een werkgroep opgericht die zich buigt over een 
nieuw beoordelingsformat voor het werkplekleren. Doel is om dat format 
hanteerbaarder te maken dan het nu is en het mogelijk te maken een oordeel 
te geven over de mate waarin de studenten W&T houdingen/vaardigheden 
bezitten en inzetten tijdens het werkplekleren.   

 
 

 
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.  

 
 
Aangezien reeds het nodige hierover is geschreven in het voorgaande, worden hier de 
actiepunten puntsgewijs weergegeven: 

- bekendheid met onderliggende model ter bevordering van W&T 
houdingen/vaardigheden bij studenten; 

- bekendheid met de effectieve werkwijzen ter bevordering van W&T 
houdingen/vaardigheden bij studenten; 

- vaardig in het (her)inrichten van onderwijsleereenheden met het oog het 
bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden bij studenten; 

- vaardig in de toepassing van de effectieve werkwijzen ter bevorderingen van 
W&T houdingen/vaardigheden bij studenten; 

- in staat om (groepsgewijs) te reflecteren over het verbeteren van onderwijs 
met W&T houdingen/vaardigheden bij studenten tot doel;  

- kennis van hoe W&T houdingen/vaardigheden bij leerlingen in het 
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basisonderwijs systematisch en expliciet te bevorderen; 
- in staat om studenten te leren hoe de W&T houdingen/vaardigheden bij 

leerlingen in het basisonderwijs te bevorderen. 
Gegeven het grote personeelsbestand van de pabo’s van Saxion zullen niet alle pabo-
docenten direct kunnen profiteren van de professionalisering. In het studiejaar 2015-
2016 wordt gestart met een pilot-groep op zowel de pabo in Enschede (Hengelo) en 
Deventer. Omdat het gaat om een pilot professionaliseringsprogramma, wordt gestart 
met een groep gemotiveerde docenten. Docenten kunnen zich aanmelden voor de 
professionalisering en hiervoor worden uren vrijgemaakt in het takenplaatje. De 
professionalisering wordt vormgegeven en begeleid door de leden van het lectoraat 
Wetenschap en Techniek in het onderwijs. Het lectoraat bereidt de bijeenkomsten voor, 
leidt de bijeenkomsten en biedt de docenten ondersteuning bij de uitvoering van de 
praktijkexperimenten, bijvoorbeeld in de vorm lesobservatie en ondersteuning bij de 
vormgeving van leereenheden, en de verzameling van relevante data over het nut/effect 
van het praktijkexperiment. 
 

 
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 professionaliseringsbijeenkomsten vinden 1x per kwartiel plaats (1x in Deventer en 
1x in Hengelo). Iedere bijeenkomst zal een dagdeel duren. Tijdens dit dagdeel wordt de 
aangereikte literatuur besproken/behandeld, worden exemplarische voorbeelden 
gegeven, is er ruimte voor docenten om hun eigen ervaringen te delen en te koppelen 
aan de literatuur en worden er praktijkexperimenten bedacht en uitgewerkt. Na iedere 
bijeenkomst gaan de docenten aan de slag met de voorgenomen praktijkexperimenten 
en trachten ze tevens gegevens te verzamelen over de werkzaamheid ervan voor hun 
onderwijs (design-based research aanpak). De volgende bijeenkomst start met korte 
one-page presentaties over de experimenten van de docenten en hun bevindingen op 
basis van de verzamelde gegevens. Op deze wijze worden ervaringen gedeeld, leren de 
docenten evidence-based onderwijs te ontwerpen en worden ze tevens meer vaardig 
gemaakt in het onderzoeken van hun eigen praktijk. Het totale professionaliseringstraject 
zal aldus bestaan uit 4 professionaliseringsbijeenkomsten. Hoewel het aantal 
bijeenkomsten gering is, wordt buiten de bijeenkomsten het nodige van de docenten 
verwacht (literatuur besturen, experimenteren in de eigen praktijk, data verzamelen en 
data analyseren). In het studiejaar 2015-2016 wordt gestart met 1 groep in Hengelo en 
1 groep in Deventer. De groepen bestaan uit maximaal 12 docenten. In het studiejaar 
2016-2017 kan met meerdere groepen worden gewerkt.  
 

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

nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
 
De evaluatie vindt plaats door de iedere bijeenkomst te laten evalueren door de 
docenten, door de docenten hiervoor te bevragen (semi-gestructureerde interviews) na 
de tweede bijeenkomst en aan het eind van het traject. Op deze wijze kunnen de leden 
van het lectoraat tussentijds aanpassingen aanbrengen en kan na afloop het traject 
verbeterd worden op grond van de evaluaties en reacties van de docenten.  
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15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
 
Saxion heeft binnen andere projecten op het gebied van W&T een goed 
samenwerkingsverband met onder meer de KPZ, Iselinge, Windesheim en Gereformeerde 
Pabo in Zwolle. Saxion is voornemens om deze samenwerking voort te zetten en te 
intensiveren. 
 

 
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.  
  
 
Aangezien ook hierover reeds het nodige is geschreven, wordt ook hier puntsgewijs 
opgesomd wat de doelen zijn. Voor de derde jaars studenten zijn de doelen: 

- goed zicht op de mate waarin de student de W&T houdingen/vaardigheden 
bezit; 

- zicht op de eigen ontwikkelpunten ten aanzien van W&T 
houdingen/vaardigden; 

- kennis en kunde over hoe W&T houdingen/vaardigheden te integreren in alle 
lessen; 

- in staat om effectieve werkwijzen voor W&T houdingen/vaardigheden toe te 
passen; 

- in staat om W&T houdingen/vaardigheden te bevorderen dmv geïntegreerd 
N&T onderwijs; 

- een verhoging van de vakkennis, pedagogical-content-knowledge en self-
efficacy op het terrein van N&t. 

Voor de vierdejaars geldt: 
- kennis en kunde over hoe W&T houdingen/vaardigheden te integreren in alle 

lessen; 
- in staat om effectieve werkwijzen voor W&T houdingen/vaardigheden toe te 

passen; 
- in staat om W&T houdingen/vaardigheden te bevorderen dmv geïntegreerd 

N&T onderwijs. 
 
 
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. 

 
 
Er zijn verschillen tussen de wijze waarop het inhaaltraject op de locatie in Deventer 
vorm krijgt en de wijze waarop deze wordt ingericht in Hengelo. Om die reden wordt 
hieronder per locatie een uitwerking beschreven.  
 
Deventer 
Zoals eerder gezegd komt het tweede semester van jaar 3 in het teken te staan van 
Wetenschap en Technologie. In dit semester wordt ruimschoots aandacht besteed aan de 
vakken Natuur en Techniek en de integratie ervan met andere vakken, daarbij zijn alle 
leereenheden gericht op het bevorderen van W&T houdingen/vaardigheden van 
studenten en wordt gefocust op de wijze waarop studenten ze kunnen bevorderen bij 
leerlingen in het basisonderwijs. Voor de studenten in jaar 4 wordt een ‘skill’ training 
ontwikkeld, waarin de effectieve werkwijzen worden aangeleerd ter bevordering van W&T 
houdingen/vaardigheden.  
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Hengelo 
Zoals eerder gezegd komt het eerste semester van jaar 3 in het teken te staan van de 
leeftijdspecialisatie en zal er aandacht zijn voor Wetenschap en Technologie. In dit 
semester wordt ruimschoots aandacht besteed aan het stimuleren van de onderzoekende 
houding en onderzoeksvaardigheden bij verschillende vakken. Daarbij wordt gefocust op 
de wijze waarop studenten deze kunnen bevorderen bij leerlingen in het basisonderwijs. 
Daarnaast wordt de keuzeminor W&T verdiept zodat deze uitdagend blijft voor studenten 
na het volgen van de leeftijdspecialisatie. 
Voor de studenten in jaar 4 worden bijeenkomsten ontwikkeld voor 
studieloopbaanbegeleiders en een aanvullende ‘skill’ training ontwikkeld, waarin de 
effectieve werkwijzen worden aangeleerd ter bevordering van W&T 
houdingen/vaardigheden.  
 

 
 

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

 
Ook hiervoor geldt dat er relevante verschillen tussen beide locaties zijn. Om die reden 
wordt per locatie een uitwerking gegeven. 
 
Deventer 
De leereenheden in jaar 3 zijn verplicht voor alle studenten. De studenten in jaar 4 
worden uitgedaagd en uitgenodigd om het traject te volgen. Door het traject hands-
on/minds-on in te richten, na te gaan of er een officiële status aan verbonden kan 
worden en het traject te richten op de toepassing van skills, wordt getracht alle 
studenten te bereiken.  
 
Hengelo 
De leeftijdspecialisatie in jaar 3 is verplicht voor alle studenten. Ook zijn de 
bijeenkomsten van de studieloopbaanbegeleider voor vierdejaars studenten verplicht 
voor alle studenten. De studenten in jaar 4 worden, zoals eerder gezegd, worden 
hiermee uitgedaagd en uitgenodigd om de verdiepende ‘skill’ training te volgen. Door na 
te gaan of er een officiële status aan verbonden kan worden, wordt getracht alle 
studenten te bereiken.  
 
 

 
19. Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelen7 en 

indien nodig deze tijdens de twee projectjaren bijstelt.  
 
 
Evaluatie vindt plaats d.m.v. studentevaluaties en reflecties op de leereenheden. Op 
basis van de ervaringen van docenten en studenten zullen aanpassingen worden gedaan. 
Het spreekt voor zich dat relevante onderzoeksbevindingen tevens aanleiding kunnen 
geven voor verbetering/bijstelling. 
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C. Proces deelname 
 
Het “Plan Wetenschap en Technologie in de pabo” is geen individueel traject. Het 
uitgangspunt van het LOBO is dat er een gemeenschappelijke beweging in gang wordt 
gezet. Dit betekent dat er tevens een faciliterende en monitorende proceslijn is 
georganiseerd waardoor de projecten optimaal kunnen profiteren van elkaar. Dat 
betekent dat in het projectplan ook wordt opgenomen hoe de pabo’s elkaar ontmoeten in 
netwerkbijeenkomsten en clusterbijeenkomsten die peerreviews en masterclasses 
organiseren8. 
 
Landelijke procesactiviteiten  
 
20. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen 

(toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 2015 3x, totaal 5) 
 

 
Saxion participeert graag in relevante netwerken waarin kennis wordt gedeeld over het 
bevorderen van W&T vaardigheden/houdingen en levert tevens graag bijdragen aan de 
deling en verspreiding van kennis. Vanuit het lectoraat Wetenschap en Techniek is 
inmiddels de nodige kennis opgedaan over hoe W&T te bevorderen op de 
lerarenopleiding en in het basisonderwijs en zijn ‘good practices’ hiervan inmiddels rijp 
om te presenteren. Daarbij is binnen Saxion de nodige expertise op het terrein van 
geïntegreerd N&T- onderwijs, wederom  zowel op de lerarenopleiding, het ervaren en 
leren integreren, als in het basisonderwijs. Verder nog is specifieke expertise aanwezig 
op het gebied van het werken in Docent-Ontwerp-Teams op de lerarenopleiding 
(Velthuis, 2014) en het betrekken en scholen van zowel directeuren als leerkrachten op 
het terrein van W&T in het onderwijs. Saxion is voornemens deze expertise in te brengen 
in kleine samenwerkingsverbanden  (bijv. de samenwerking met Windesheim, Iselinge, 
KPZ en Gereformeerde Pabo Zwolle; zie punt 24) en landelijke netwerken. Saxion is met 
name geïnteresseerd in andere lerarenopleidingen/onderzoeksinstellingen die zich 
bezighouden met geïntegreerd W&T/N&T-onderwijs, het meten van de competenties van 
leerlingen op het gebied van zowel W&T als N&T houdingen/vaardigheden en activerende 
directe instructie versus een onderzoekende/ontwerpende didactiek in relatie tot de 
doelmatigheid ervan voor het leren van leerlingen in het basisonderwijs.  
 
 
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) 
 

 
De peer reviews bieden Saxion de gelegenheid om plannen te presenteren en kritisch te 
laten toetsen door anderen. Het lectoraat Wetenschap en Techniek is bereidwillig om de 
plannen van anderen van commentaar te voorzien en suggesties te geven ter 
verbetering. De gebieden waarop Saxion specifieke expertise heeft, zijn:  

- Geïntegreerd N&T-onderwijs 
- Docent-Ontwerp-Teams (Velthuis, 2014) 
- W&T vaardigheden/houdingen integreren 
- Nascholing op het terrein van W&T en N&T 
- Betrekken van het werkveld (Opleiden in de school) 
- Wetenschappelijke kennisstand m.b.t. W&T en N&T 
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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) 
 

 
Vanuit het lectoraat kunnen bijdragen worden verzorgd op het gebied van de integratie 
van N&T met andere vakken op zowel de lerarenopleiding als in het basisonderwijs. 
Tevens kan het kader dat wordt ontwikkeld voor W&T op de lerarenopleiding behulpzaam 
zijn voor andere pabo’s, alsook het didactische model dat voor studenten op de 
lerarenopleiding wordt ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de lijst met effectieve werkwijzen 
voor het bevorderen van W&T. Verder is er de nodige expertise op het gebied van W&T 
en N&T in relatie tot de ontwikkeling van studenten en kunnen ‘good practices’ worden 
voorgelegd in een masterclass (zie ook punt 20, 21).  

 
23. Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, 

modules, enz. u nu al kunt aanbieden. 
 

 
Op grond van een reviewstudie naar geïntegreerd onderwijs op de lerarenopleidingen 
kunnen reeds enkele voorbeelden van good practices worden gegeven. Daarbij worden 
momenteel good practices ontwikkeld. Verder nog verzorgt het lectoraat verschillende 
cursussen voor leraren basisonderwijs op het gebied van geïntegreerd N&T onderwijs. 
Kortom, er is voldoende expertise en exemplarisch materiaal aanwezig. Saxion deelt de 
kennis en het materiaal graag met anderen (zie ook punt 20, 21, 22).  
 
 
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. 
 

 
De pabo’s waarmee reeds wordt samengewerkt in een ander verband (KPZ, Windesheim, 
Iselinge en de Gereformeerd Pabo Zwolle).  
 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, 

evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
 
Evaluatie van de afzonderlijke activiteiten is reeds beschreven. Evaluatie van alle 
ontwikkelingen vindt plaats door het Lectoraat Wetenschap en Techniek in het onderwijs 
op basis van de gegevens over afzonderlijke activiteiten. Op basis van de gegevens over 
de afzonderlijke activiteiten wordt steeds gewikt en gewogen, in samenspraak met het 
MT en de curriculumcommissie, op welke wijze de in gang gezette ontwikkelingen nog 
meer gestimuleerd kunnen worden en of de geplande koers leidt tot de voorgenomen 
doelen.  
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E. Bijstelling n.a.v. beoordeling en advies 
projectplan 

 
Naar aanleiding van de beoordeling van het ingediende projectplan W&T op de Saxion 
pabo’s worden in deze paragraaf de verbeteringen n.a.v. deze beoordeling op 14 
september 2014 geschreven. Het plan is ingedeeld in de categorie A, hetgeen betekent 
dat het plan in overeenstemming is met de uitgangspunten en dat er marginale 
bijstellingen vereist zijn. De punten waarop nog bijstelling nodig bleek zijn:  (1) Hoe 
bereik je alle docenten voor 2016? en (2) Hoe bereik je alle studenten van het 4e jaar?).  
Als eerste wordt hier beschreven hoe de Saxion pabo’s ervoor gaan zorgen dat niet 
alleen de docenten die betrokken zijn bij curriculumontwikkeling rondom W&T 
geprofessionaliseerd gaan worden, maar alle docenten. En daarna wordt beschreven hoe 
Saxion ervoor gaat zorgen dat er een inhaalslag gemaakt wordt voor zoveel mogelijk 4e 
jaars studenten.  

In het originele plan is reeds opgenomen dat de docenten ondersteund gaan worden bij 
de ontwikkeling van leereenheden die expliciet gericht zijn op het bevorderen van W&T 
vaardigheden en houding en colleges waarin effectieve werkwijzen worden toegepast.  
Dit wordt vormgegeven door middel van een professionele leergemeenschap. Om niet 
alleen docenten te betrekken die al met W&T in aanraking komen, maar iedere docent 
binnen saxion te scholen op het gebied van W&T wordt op de jaarlijkse gezamenlijke 
studiedagen van de Saxion pabo’s W&T voor alle docenten op de agenda gezet. Van 
belang is dat iedereen op de hoogte gesteld wordt van het overkoepelende kader waarin 
de vaardigheden/houdingen worden geëxpliciteerd en werkwijzen die doeltreffend 
bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Er zal vervolgens ook ruimte zijn voor 
vakgroepen om na te denken over de vertaling en de meerwaarde in hun eigen 
programma binnen de pabo’s.  

Daarnaast worden er een verdiepende symposia in samenwerking met Windesheim 
ontwikkeld om ook verdieping te kunnen bieden aan docenten die al langer actief zijn op 
het gebied van W&T. Zo wordt in de eerste helft van 2015 een symposium Taal en 
Wetenschap en Techniek aangeboden. Op het grensvlak van taal en W&T wordt in 
Nederland veel interessant onderzoek gedaan, zoals naar uitgedaagde taalproductie (Resi 
Damhuis), academisch taalgebruik (Lotte Henrichs), scaffolding (Jantien Smit), 
begrijpend lezen (Conny Boendermaker), interactie (Geveke), etc..  

Voor wat betreft de 4e jaars studenten zullen de Saxion pabo’s op een aantal manieren 
proberen te bevorderen dat ze de skill training gaan volgen (daar waar het bovenop komt 
kunnen we het uiteraard nooit verplichten). Bij vtb-pro hebben we destijds veel 
studenten bereikt door een geconcentreerd aanbod (in de namiddag/avond) met maaltijd 
en het benadrukken van het belang van een certificaat. Door deze manier van werken 
opnieuw toe te passen verwachten we wederom veel studenten te kunnen bereiken. 

Daarnaast wordt W&T op zoveel mogelijk plekken in het ‘vastliggende’ programma 
aangeboden. Ten eerste in de module ‘School in de Maatschappij’ is een college over 21st 
century skills toegevoegd en moeten studenten nadenken over hoe dit een plek krijgt in 
hun ‘eigen’ ideale school. Ten tweede in de studieloopbaanuren. Hier wordt een 
hoorcollege gegeven worden over effectieve werkwijzen om de vaardigheden/houding 
behorend bij W&T te stimuleren. Vervolgens gaan ze dit concreet uitwerken voor hun 
eigen onderwijspraktijk (LIO) en uitvoeren. Hun ervaringen met deze werkwijzen worden 
op een later moment in een studieloopbaanuur gedeeld. 

21 
 



 
 

Naast de punten waarop bijstelling nodig was hebben de pabo’s van Saxion toch nog 
eens nagedacht over de kansen die er zijn om W&T en cultuureducatie met elkaar te 
gaan verbinden. In de huidige leereenheden cultuureducatie in Deventer zal meer 
aandacht komen voor onderzoekend/ontwerpend denken en leren en voor de rol van 
wetenschap en technologie in de samenleving. In Hengelo is er al een goede start 
gemaakt met een mooie samenwerking die ontstaan is tussen cultuureducatie, 
pedagogiek-onderwijskunde en de vakgebieden binnen oriëntatie op jezelf en de wereld 
(OJW) in de leeftijdspecialisatie, waarin het onderzoekende leren/de 21st century skills 
centraal staan. Nu is besloten dat we deze link tussen W&T en cultuureducatie ook al 
eerder in de opleiding willen gaan leggen door de samenwerking tussen cultuureducatie 
en de vakgebieden binnen OJW te versterken (en dus minder naast elkaar te werken). 
Hiervoor worden twee onderdelen in het curriculum herontworpen: in het eerste jaar het 
beroepsthema, de rijke leeromgeving, inclusief de excursieweek nu vormgegeven vanuit 
OJW en in het tweede jaar het beroepsthema onderwijs in samenhang inclusief de 
kunstweek nu vormgegeven door de kunst oriënterende vakken. De ontwikkeling van 
deze twee modules zal dit schooljaar plaatsvinden, zodat ze volgend schooljaar 
uitgevoerd kunnen worden. 
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Eindnoten bij het format  

 

1 Zie voor de begripsomschrijving en duiding van “Wetenschap en Technologie” versus “Natuur en Techniek” de 
toelichting bij dit format.  
2 De dikgedrukte domeinen/vakken worden bij voorkeur genoemd als mogelijkheden om Wetenschap en 
Technologie mee te verbinden maar er zijn ook andere mogelijkheden en invalshoeken. 
3 Maak goed duidelijk hoe de kerngedachte van W&T past bij de doelen, inhouden en vormgeving van de 
curriculum onderdelen. 
4 Maak hiervoor eventueel gebruik van het advies van:  

• de verkenningscommissie hfdst. 2 en 3; Wetenschap en te Clevers, H., & Willems, R. (2013). Advies 
Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs. Utrecht -Den Haag: PO-Raad, 
Platform Bèta Techniek. 

• samenvattening, conclusies, aanbevelingen en bijlagen; van Casteren, W., van den Broek, A., Hölsgens, 
R., & Warps, J. (2014). Wetenschap en technologie op de pabo; een inventarisatie van de stand van 
zaken 2013 (pp. 98). Nijmegen: ResearchNed. 

• W&T houding en vaardigheden pg. 17-23; van Graft, M., Klein Tank, M., Beker, T., & Bakker, A. (2013). 
Wetenschap en technologie bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld; een richtinggevend 
leerplankader. Enschede: SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. 

5 Denk aan het instellen van focusgroepen, houden van interviews of enquêtes, enz. 
6 Zie voetnoot 4 
7 Zie voetnoot 5 
8 Over de opzet van dit proces volgt op korte termijn meer informatie. 
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