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0. Inleiding 

 
Het project Wetenschap en Technologie doet een beroep op de opleidingen voor leraar 

basisonderwijs in Nederland om in het curriculum een grotere plek in te ruimen voor wetenschap en 

technologie.  Het doel is om een grondhouding bij studenten te ontwikkelen waarin niet alleen 

aandacht is voor wetenschap en technologie maar ook de vaardigheden om talenten van kinderen  

op deze terreinen te kunnen herkennen en ontwikkelen. Het project sluit aan bij een proces binnen 

de Opleiding tot leraar Basisonderwijs  (pabo) van Inholland om te komen tot een herontwerp van 

het curriculum. 

 

Dit projectplan van de pabo van hogeschool Inholland is geschreven volgens de richtlijnen van het 

Format Projectbeschrijving individuele pabo V4 (2014).  

In die projectomschrijving wordt Wetenschap en technologie (W&T) als volgt gedefinieerd:  

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.  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. (Format “Wetenschap en technologie op de pabo, p.2) 

Het SLO heeft , in aansluiting op bovenstaande begrippen een leerplankader ontwikkeld voor het 

basis- en speciaal onderwijs. Dit leerplankader is richtinggevend voor de uitwerking van het 

leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In de uitwerking  van W&T binnen de pabo van 

Inholland zal de aandacht primair uitgaan naar dit leergebied, maar mogelijkheden om het te 

verbreden naar andere leergebieden zullen uiteraard worden meegenomen. 
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1. Algemene gegevens 

 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 

 
Naam pabo Opleiding tot leraar Basisonderwijs Inholland t.w. de 

volgende locaties: 

Pabo Alkmaar 

Pabo Haarlem 

Pabo Den Haag 

Pabo Rotterdam 

Pabo Dordrecht 

Brinnummer  27PZ 

Postadres Postbus 93043 

Postcode 2509 AA Den Haag 

Bezoekadres Theresiastraat 8 

Postcode 2593 AN 

Plaats Den Haag 

Hogeschool Inholland 

Website www.inholland.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Ria de Gooijer 

Functie teamleider 

Organisatie Pabo Den Haag 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer 06-15279582 

Emailadres Ria.degooijer@inholland.nl 

 

 

3. Overige relevante gegevens van de pabo 

 
Adresgegevens vestigingen 

 

Locaties Adres 

Pabo Alkmaar Bergerweg 200      1817 MN Alkmaar 

Pabo Haarlem Bijdorplaan 15        2015 CE Haarlem 

Pabo Den Haag Theresiastraat 8     2593 AN Den Haag 

Pabo Rotterdam Posthumalaan 90   3072 AG Rotterdam 

Pabo Dordrecht Achterom 103        3311 KB Dordrecht 
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4. Studentaantallen: 
 

Per 1 oktober 2014 stonden er in totaal 2221 studenten ingeschreven bij de pabo van Inholland.  

 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-oktober-2014:  1397 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

468 204 195 224 

 

Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-oktober-2014: 824 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

328 174 103 84 

 

In totaal zijn daarnaast per 1 oktober nog 441 studenten in een andersoortig leertraject, het 

betreft 4+-studenten waarvan een aanzienlijk deel op korte termijn zal afstuderen. Studenten 

van de Digipabo maken deel uit van de groep ‘deeltijdstudenten’.  

 

 

Formatie totaal: 

 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-oktober 2014  

 

90,91 

 

 

Aantal docenten op 1-oktober 2014 

 

135 
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2. Projectplan 

 

2.1.1. Aanpassen curriculum:  

 

Opbouw van het curriculum  

De inrichting van het onderwijs aan de pabo van Inholland is afgestemd op het beroepsprofiel en de 

bekwaamheidseisen die daarvoor in 2006 zijn vastgesteld. Daarbij wordt het handelen van de leraar 

in de praktijk zowel beschreven vanuit de competenties als vanuit beroepsrollen. De volgende rollen 

worden onderscheiden: ontwerper van onderwijs, uitvoerder van onderwijs,  onderzoeker in de 

praktijk, teamlid + begeleider en lerende professional (zie bijlage 1) . Het project Wetenschap en 

Technologie (W&T) doet, met name in de uitwerking van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, een 

sterk beroep op de rol van de leraar als ‘ontwerper van onderwijs’.  

We hebben deze rol als volgt omschreven: Als ontwerper is de leraar een (vak)didacticus die een 

krachtige (ICT-rijke) leeromgeving creëert, die leerlingen helpt te ‘leren leren’ en die hoge 

verwachtingen heeft van zijn leerlingen. Hij werkt evidence-based en houdt als vanzelfsprekend 

rekening met verschillen tussen leerlingen. Als vakman beschikt hij over een uitstekende beheersing 

van de vakinhoud die hij aan de leerlingen weet te onderwijzen. De rol van ‘lerende professional 

verbindt de beroepsrollen: In alle rollen is de leraar een professional, die zich bewust is van zijn 

drijfveren, die zich blijft ontwikkelen door steeds kritisch te kijken naar zijn eigen rol en handelen als 

leraar. Als kritische professional en onderzoeker blijft hij op de hoogte van de ontwikkeling van 

nieuwe kennis en inzichten op het vakgebied.  

Deze houding van kritische professional is ook nodig voor een onderzoekende, creatieve en 

probleemoplossende grondhouding binnen de vakgebieden zoals wordt beoogd binnen W&T. 

 

De algemene visie op het beroep en opleiding is het uitgangspunt voor curriculumcommissie en 

vakgroepen bij het ontwerpen van het onderwijs. Het curriculum van de pabo is vormgegeven in drie 

leerlijnen: praktijk-/studieloopbaanlijn, de vakinhoudelijke- en didactische lijn en de 

thema/onderzoekslijn.  

Het totaal aantal van 240 credits is per leerlijn is als volgt toegekend: 

Vakinhoudelijk: 84 credits 

Praktijk/slb: 70 credits 

Thema/onderzoek: 56 credits 

Keuzeonderwijs: 30 credits  

 

In de vakkenlijn verwerft de student kennis en vaardigheden op het gebied van vakkennis en 

vakdidactiek. Hierbij gaat het voor een belangrijk deel om ‘gestolde kennis’, kennis waarover in de 

beroepsgroep consensus is over de inhoud en het belang van de kennis voor de uitoefening van het 

beroep. De vakkenlijn is verbonden met de praktijk door opdrachten die studenten de gelegenheid 

geven om hun competenties op het gebied van vakinhouden en vakdidactiek te ontwikkelen. Binnen 

de vakkenlijn wordt afwisselend vakspecifiek en vakoverstijgend gewerkt.  

In de thema- en onderzoekslijn komen thema’s die in de praktijk van het onderwijs een belangrijke 

rol spelen en waarbij het werkveld op verschillende wijze werkt aan ‘good practices’, aan bod. 

Studenten verkennen de onderwijspraktijk en verbinden hun ervaringen en ontwikkelen, samen met 

de lerarenopleiders, inzicht in hoe er in verschillende contexten wordt gewerkt aan het thema. Bij 

het verkennen van die onderwijspraktijk wordt onderzoeksmatig gewerkt: studenten doen daarmee 

 Huidige situatie 2.1.
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ervaringen op met aspecten van de onderzoekscyclus. De opleiding beoogt in de thema- en 

onderzoekslijn een dubbelslag: inzichten op het gebied van het thema en vaardigheden op het 

gebied van onderzoek doen worden gelijktijdig ontwikkeld. De onderzoekslijn is in alle fasen van de 

studie opgenomen opdat de studenten herhaaldelijk en op gestructureerde wijze een 

onderzoekende houding ontwikkelen. De thema-onderzoekslijn wordt in het huidige curriculum 

vanuit pedagogische vraagstukken ingevuld.  

De praktijklijn verbindt het leren van de student in de praktijk en in theorie. Studenten werken in de 

praktijklijn vanuit eigen leervragen aan generieke praktijkvaardigheden. Zij worden daarbij 

ondersteund door praktijktrainingen. 

Het keuzeonderwijs staat afzonderlijk benoemd omdat het onderwijs is waarin de drie leerlijnen 

worden samengevoegd en afgestemd worden op specialisatie naar keuze van de student. 

 

De leerlijnen in het curriculum zijn uitgewerkt in een macrorooster waarin drie fasen worden 

onderscheiden: fase 1 beroepsgeschikt, fase 2 professionaliseringsbekwaam, fase 3 startbekwaam. 

In de verschillende fasen worden de vakgebieden in toenemende mate in samenhang aangeboden. 

Bij het ontwerpen van onderwijseenheden binnen het curriculum wordt houvast ontleend aan de 

‘weten’ en ‘kunnen’-doelen die op de opleiding zijn geformuleerd en die bijdragen aan de borging 

van het eindniveau van de opleiding. De indeling naar fasen, type doelen en beroepsrollen leidt tot 

een dekkingsmatrix.  

 

Vakkenlijn 

Vakgroepen hebben de algemene ‘kunnen- en weten’-doelen gespecificeerd in vakspecifieke 

dekkingsmatrices. Binnen de kunnen en weten doelen van de vakgebieden aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur&techniek zijn de denkwijzen en kennis voor deze vakgebieden opgenomen.  

Deze doelen zijn gekoppeld aan de verschillende beroepsrollen en ingedeeld naar niveau. Een 

voorbeeld daarvan is te zien in figuur 1 waarin voor de rol ‘uitvoerder van onderwijs’ op het niveau 

‘startbekwaam’ voor het vakgebied natuur&techniek enkele doelen zijn weergegeven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dekkingsmatrix geeft ook inzicht in de relatie tussen de doelen en de plaats in het curriculum 

waar deze doelen aan bod komen. Er wordt in de dekkingsmatrix per doel aangegeven hoe het doel 

wordt uitgewerkt in concepten (denkwijzen), waar in het curriculum deze concepten aan bod komen, 

en wat de relatie is met de doelen voor de kennisbasis (zie voor een voorbeeld figuur 2). 

 

 

 

 

Weten  Kunnen 

2. Basiskennis over wetenschappelijk 

fundament onder leerinhouden. 

j. Maakt effectief gebruik van media en zorgt voor rijke 

leeromgevingen. (rol: uitvoerder van onderwijs) 

5. Kennis van technologische ontwikkeling 

en de betekenis hiervan voor het te 

ontwerpen onderwijs. 

e. Betrekt waar mogelijk leerlingen bij ontwerp van het 

leeraanbod en bij het inrichten van de leeromgeving.(rol: 

ontwerper van onderwijs) 

 f. Maakt effectief gebruik van nieuwe media in 

onderwijsontwerpen.(rol: ontwerper van onderwijs) 

Figuur 1: Weten-doel 4 natuur en techniek bij rol ‘uitvoerder van onderwijs’ niveau startbekwaam (fase 3) 
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In de studiehandleidingen bij de verschillende onderwijseenheden in het curriculum staan de doelen 

verder uitgewerkt. Studenten worden daarbij tot leren uitgedaagd door activiteiten op het instituut 

en in de praktijk. Binnen de vakkenlijn in het curriculum worden studenten gestimuleerd om steeds 

verbanden te leggen tussen verschijnselen die met leerlingen worden verkend en de achterliggende 

principes die in deze verschijnselen zichtbaar zijn.  

De vakgebieden van het domein ’oriëntatie op jezelf en de wereld’ komen in meerdere  

onderwijsmodules aan bod. In fase 1 en 2 van de studie (tot halverwege pabo-3) betreft dit 

onderwijseenheden die door alle studenten worden gevolgd, op alle vijf de locaties van de pabo van 

Inholland.  

 

Onderwijseenheid Plaats Gericht op: EC 

Eigen vaardigheid mens en Wereld Pabo-1- periode 1.1 

instroomdossier 

Kennisbasis WO: instapniveau 1 

Didactisch ontwerp wereldorientatiePabo-1 Pabo-1 Periode 1.2  Basis WO-vakdidactiek 3 

Wereldoriëntatie en het jonge kind  

 

Pabo-1 periode 1.3 Onderzoekend en ontwerpend leren, 

Sluit aan bij ‘Onderzoek rijke 

leeromgeving’ in themalijn (ook 3 EC) 

3 

Wereldoriëntatie en het oudere kind Pabo-2 periode 2.3 Taalzaakvakdidactiek 2 

Dossier wereldoriëntatie Pabo-2 periode 2.4 Omgevingsonderwijs 2 

Kennis wereldoriëntatie Pabo-2 periode 2.4 Kennisbasis WO 1 

Beroepsproduct KO/WO Pabo-3 periode 3.2 Adaptief onderwijs 1 

Keuzeonderwijs Pabo-3 periode 3.3 en 3.4 Specialisatie: Zaakvakspecialist 15 

Domeinverdieping jk/ok Pabo-4 periode 4.2 Specialisatie ok: WO/KO 5 

 
Figuur 3: Overzicht van WO in het huidige curriculum 

Het kerndeel van de kennisbasis voor de vakken die horen bij het domein ‘oriëntatie op jezelf en de 

wereld (OJW)’ komt in fase 1 en 2 van de studie aan bod en wordt o.a. getoetst door middel van een 

kennistoets eind pabo-2. Daarnaast worden in fase 2 en 3 ook elementen uit de profieldelen van de 

onderliggende vakgebieden aangeboden, met name op het gebied van adaptief werken binnen de 

vakgebieden, vakvisies en vakoverstijgend onderwijs. Denkwijzen en grondhoudingen binnen de 

Weten Kennisbasisdoelen Verdere uitwerking In curriculum 

4. Kennis over 

leerinhouden op 

de vak- en 

vormingsgebieden 

en in de 

samenhang en 

toepassingen.  

2.1. Kan de drie pijlers 

van natuur- en 

techniekonderwijs 

beschrijven en hun 

onderlinge relatie 

illustreren aan de hand 

van voorbeelden. 

3.2. Kan veel 

voorkomende 

preconcepten van 

leerlingen bij natuur en 

techniek beschrijven. 

Als kernconcept zijn gekozen: 

� ‘eenheid in verscheidenheid’: verscheidenheid 

verklaren met een beperkt aantal basisprincipes 

� ‘causaliteit’: het geven van verklaringen voor 

veranderingen op basis van oorzaak en gevolg 

� ‘materie en energie’ 

� ‘systeem’: het bestuderen van samenhangende 

gehelen van componenten die met elkaar 

samenwerken of zelfs van elkaar afhankelijk zijn 

� ‘vorm en functie’: de relatie tussen de vorm van een 

(deel van een) object (techniek)of organisme 

(biologie)en de functie die het kan vervullen 

� ‘wisselwerking’: de interactie tussen organismen en 

hun (a-) biotische omgeving, tussen objecten en de 

wisselwerking binnen materie. 

 

Instroomdossier 

 

WO en het 

jonge kind 

 

Dossier WO 

 

Kennisbasis WO 

 

Figuur 2: Dekkingsmatrix Wetendoel 4 natuur en techniek 
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vakgebieden, zoals het multiperspectivisch kijken bij het zoeken van verklaringen, worden daarmee 

op verschillende niveaus verwerkt..  

 

Bij zowel de vakkenlijn als de onderzoekslijn wordt de verbinding tussen de voorbeelden en de 

achterliggende wetenschappelijke principes en theorieën voortdurend gelegd. De aandacht voor 

technologie als onderdeel van onderzoekend en ontwerpend leren mét kinderen is in het huidige 

curriculum opgenomen in relatie tot de kennisbasis voor natuur en Techniek en maakt onderdeel uit 

van mogelijke uitwerkingen die aan ‘kunnen’en ‘weten’-doelen worden gegeven. In het huidige 

curriculum is de aandacht voor deze vorm van leren met leerlingen niet verbonden met de themalijn 

of geplaatst in een vakoverstijgend kader met bijvoorbeeld kunstzinnige oriëntatie.  

Voor alle vijf de locaties geldt dat onderwijseenheden en de toetscriteria gelijk zijn. De vormgeving 

van het onderwijs binnen een onderwijsperiode verschilt. Zo wordt op sommige locaties in pabo-2 

het techniekonderwijs aangeboden in de vorm van een techniekweek waarbij vakkenintegratie met 

rekenen en kunstzinnige oriëntatie plaatsvindt.  

 

Onderzoekslijn 

Binnen de pabo’s is een leerlijn uitgewerkt voor onderzoeksvaardigheden van studenten. Aspecten 

van de onderzoekscyclus worden in de fasen 1 en 2 met studenten uitgewerkt waarbij de 

inhoudelijke uitwerking in samenhang is met het thema van de betreffende periode. Studenten 

hebben door deze opbouw aan het eind van fase 2 groepsgewijs ervaring opgedaan met alle 

aspecten van de onderzoekscyclus, en met verschillende vormen van onderzoek. In fase 3 van de 

studie gaan zij die ervaringen toepassen bij het zelfstandig uitvoeren van onderzoek, eerst binnen het 

keuzeonderwijs en vervolgens bij het afstudeeronderzoek. 

Eerste focus in de onderzoekslijn is op literatuurstudie, informatie vaardigheden en 

bronverwijzingen, omdat literatuurstudie de basis vormt van vele andere onderzoeken. In de 

literatuur zit een opbouw van vakliteratuur naar wetenschappelijke literatuur en van gegeven naar 

zelf uitgezochte literatuur, waarbij ook Engelse bronnen onderzocht moeten worden. Daarnaast 

komt het observeren in jaar 1 veel aanbod. Ook het zorgvuldig observeren is een vaardigheid die veel 

gebruikt wordt in het beroep van leraar en vormt vaak de basis voor verder onderzoek in het 

onderwijs. Tot eind jaar 2 is onderzoek vooral gericht op de eigen praktijk, op het eigen handelen, 

fase 3 vraagt brede oriëntatie buiten het klaslokaal. Het semester zorg (eind fase 2) is hierbij een 

overgang. De student zal zich zeker moeten oriënteren op de gehele zorgketen rondom de school, 

maar zal voornamelijk onderzoek doen op kindniveau of groepsniveau. Het afstudeeronderzoek 

wordt in afstemming met de opdrachtgever gedaan, maar zelfstandig uitgevoerd. Samen met de 

opdrachtgever wordt het vraagstuk vastgesteld. Het is aan de student hier een onderzoekbare vraag 

van te maken. Onderzoek gebeurt in dialoog met collega’s en studiegenoten. 

Het werkveld is in jaar 1 en 2 in bescheiden mate bij het onderzoek betrokken. Vanaf jaar 3 wordt het 

werkveld intensiever betrokken.  

 

Praktijklijn 

In de praktijklijn werkt de student aan algemene pedagogische en onderwijskundige 

beroepsvaardigheden. De student oefent deze vaardigheden in de trainingen en in de praktijk. Het 

gaat hierbij om vaardigheden als het ontwerpen en voorbereiden van lessen, gebruik van ICT in de 

lessen, werken met verschillende instructiemodellen en werkvormen, leerkrachtcommunicatie, 

klassen management, het voeren van oudergesprekken etc.  De opgedane vaardigheden worden 

verder ontwikkeld en geoefend in de praktijk door te werken aan kenmerkende beroepstaken. De 

student geeft de ontwikkeling hiervan weer in bekwaamheidsdossiers die ieder semester worden 

afgesloten met een beoordeling. Activiteiten van studenten in de praktijklijn worden ook vanuit de 

vakkenlijn en de themalijn gevoed.  
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2.1.2. Professionaliseren pabodocenten:  

 

Enthousiasme voor leren en leerprocessen en inzet om dit enthousiasme over te brengen aan 

studenten vormt het uitgangspunt voor het functioneren op de pabo. Docenten zijn zich ook bewust 

van hun voorbeeldrol op dit vlak. Dit vraag een onderzoekende houding om daarmee ontwikkelingen 

in het eigen vakgebied bij te houden. De opleiding heeft wensen en verwachtingen met betrekking 

tot de expertises van docenten samengevat in een instrument, de kwaliteitskaart. Deze 

kwaliteitskaart bevat een overzicht van de noodzakelijke vakexpertises  (niveau vakmanschap) 

aangevuld met expertisegebieden op het niveau van meesterschap: proces, ontwerp, onderzoek en 

leiderschap. Voor elke expertise is beschreven op welk niveau deze aanwezig moet zijn (bachelor-, 

master- of Phd-niveau).  Dit instrument geeft richting aan professionalisering van docenten en teams. 

De teams hebben bij voorkeur op de eigen locatie een collega voor elk vakgebied. Dit wordt, ook op 

de kleinere locaties, voor het merendeel van de vakgebieden gerealiseerd. In een aantal gevallen 

werkt een vakdocent op twee locaties. De locaties Rotterdam en Dordrecht delen bijvoorbeeld één 

docent voor het vak techniek. Docenten besteden aandacht aan wetenschap en technologie binnen 

de eigen vakgebieden, het is geen onderwerp dat in het huidige curriculum vakoverstijgend wordt 

benaderd en daarmee onderdeel uitmaakt van scholingsactiviteiten binnen de teams. 

Professionalisering op aspecten die voor W&T van belang zijn, zoals didactische aspecten van het 

onderzoeken van natuurlijke fenomenen en oplossingsgericht ontwerpen bij technische problemen 

met leerlingen , vindt plaats tijdens professionaliseringsactiviteiten op landelijk niveau binnen de 

vakverenigingen.  

De meeste docenten zijn naast vakdocent ook betrokken bij de onderzoekslijn, hetzij in de vorm van 

docent (keuzeonderwijs, onderzoeksateliers, onderwijskunde) hetzij in de vorm van begeleider 

(tutor). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de begeleiding van het afstudeeronderzoek 

en de onderzoeken die daaraan vooraf gaan. Voor de afstudeeronderzoeken worden ervaren 

docenten ingezet die getraind zijn in onderzoeksvaardigheden en assessorentrainingen hebben 

gevolgd. Daarbinnen functioneert een afstudeercommissie, die de onderzoeksopzetten beoordeelt. 

Deze afstudeercommissies zijn op elke locatie aanwezig.  

 

Hoewel met de begrippen W&T niet de technologie wordt bedoeld die ingezet kan worden om 

leerprocessen te ondersteunen, moet deze toch ook in het kader van professionalisering bij de 

pabo’s van Inholland worden genoemd. De wijze waarop docenten inspelen op technologische 

ontwikkelingen om leerprocessen te ondersteunen, is een uiting van de mate waarin zij zelf 21-ste 

eeuwse vaardigheden bezitten en om die reden ook relevant. 

In de teams is er interesse voor, en ervaring met, de inzet van technologie binnen leerprocessen. Dit 

vloeit voort uit de verscheidenheid in leeromgevingen die aan studenten wordt aangeboden, 

waaronder de Digipabo. Deze vorm van onderwijs wordt al geruime tijd vanuit Den Haag aangeboden 

en kent een sterk groeiend aantal studenten. Docenten begeleiden studenten ‘op afstand’ waarbij 

ontwikkelingen op het gebied van technologie worden benut. Dit wordt ondersteund door het 

lectoraat ‘Learning and technology’. Steeds meer docenten worden bij de Digipabo betrokken, een 

ontwikkeling die wordt versterkt door de start met ‘blended onderwijs’ op de locatie Dordrecht. 

Tussen vakgebieden is er variatie in de mate waarin vormen van moderne technologie worden benut. 

In een vakgebied als aardrijkskunde heeft de komst van Google Earth, GPS en allerlei 

locatietoepassingen op telefoons en tablets bijvoorbeeld tot meer aandacht van de docenten voor 

technologie geleid dan binnen een vakgebied als drama.  

Een recente ontwikkeling is de start van een zgn. ‘ipad-klas’ in 2013-2014 op de locatie Haarlem. 

Docenten van die locatie worden specifiek hiervoor geschoold. De toegenomen interesse voor het 

gebruik van technologie is in het huidige curriculum gericht op het onderwijs binnen de pabo en op 
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het gebruik van software in het basisonderwijs door leerkrachten, niet om deze technologieën en 

achterliggende principes met leerlingen te gaan verkennen. 

 

2.1.3. Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  

Studenten in het huidige derde en vierde jaar hebben een aanbod gehad waarin de kennisbasis op 

het gebied van Natuur&Techniek en de overige vakgebieden binnen het domein OJW is geborgd. 

Voor de vierdejaars in leerjaar 2014-2015 (instroom 2011) leidde dit aanbod nog niet tot een 

specifieke toets afgestemd op de kennisbasis,  de kennisbasis WO wordt expliciet getoetst sinds de 

instroom van 2012 (beginnen aan het derde jaar in 2014-2015). Het onderzoeken van materialen, het 

stimuleren van creativiteit en het vinden van oplossingen bij technische problemen komt voor in 

zowel de leerlijn van het leergebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldende vorming) als binnen de 

leerlijn N&T.  Binnen de vakgebieden wordt een onderzoeksmatige houding ten opzichte processen 

en verschijnselen gestimuleerd door te werken met vakspecifieke denkwijzen. Studenten worden 

daarbij gestimuleerd om ook met leerlingen op gestructureerde wijze, bijvoorbeeld door te 

waarnemen-herkennen-verklaren-waarderen, verschijnselen te onderzoeken. Het onderzoeken van 

natuurlijke fenomenen vindt daarbij vooral plaats vanuit de vakgebieden die horen bij het leergebied 

OJW. In het derde en vierde leerjaar gaan studenten voor de wereld oriënterende en kunstzinnige 

vakken (domeinverdieping) aan de slag met vraagstukken rondom adaptief onderwijs en ontwikkelen 

en onderbouwen ze hun eigen visie op het vak/vormingsgebied. In dit aanbod worden ze 

aangesproken op hun houding ten opzichte van de vakgebieden en hun creativiteit om daarbinnen 

voor leerlingen met uiteenlopende interesses en talenten optimale leerprocessen tot stand te 

brengen. Hierbij wordt vanuit het curriculum aangestuurd op vakoverstijgend werken binnen een 

domein (bijvoorbeeld OJW) maar niet over de domeinen heen. Didactiek van het onderzoekend en 

ontwerpend leren komt binnen het domein OJW aan bod, maar kan in aansluiting op de 

doelstellingen van het project W&T worden uitgebreid en verdiept. 

Via de themalijn hebben alle studenten een onderzoekende houding en daarbij behorende 

onderzoeksvaardigheden ontwikkeld ten opzichte van hun eigen onderwijspraktijk. De themalijn 

wordt in het huidige curriculum geheel vanuit pedagogische thema’s ingericht. Binnen de vakkenlijn 

worden op kleinere schaal opdrachten uitgevoerd waarbij studenten met leerlingen onderzoekende 

activiteiten ondernemen. Daarbij blijkt dat studenten het toepassen van onderzoeksmatige 

benaderingen vaak lastig vinden en zoeken naar houvast bij een stap als ‘verklaren’. Onzekerheid 

ontstaat soms vanuit een matige beheersing van een specifiek onderwerp gekoppeld aan de 

overtuiging dat de leerkracht voor de vakken in het primair onderwijs de bron van alle antwoorden 

moet kunnen zijn. Houvast wordt dan soms gezocht in materialen die al door anderen zijn ontwikkeld 

en worden mogelijkheden om onderwijs te maken van dat wat zich in de omgeving of actualiteit 

aandient maar matig benut. 
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2.2.1. Aanpassen curriculum:  

 

Ambities 

In de visie van Inholland is het belangrijk dat de opleiding consistent werkt aan het ontwikkelen van 

een nieuwsgierige en oplossingsgerichte grondhouding zoals die bij W&T wordt verwacht. De ambitie 

is om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen van wat die houding inhoudt en inzicht te krijgen in de 

factoren die bij het ontwikkelen van zo’n houding van belang zijn. Bij het maken van keuzes met 

betrekking tot het curriculum wordt niet alleen gekeken naar de vakgebieden van het leergebied 

OJW waarop W&T het meest aansluit. Het streven is naar een krachtige leeromgeving voor 

studenten binnen alle instructiesettings van de pabo’s van Inholland.  

 

Inholland wil in het herontwerp van het curriculum het volgende bereiken: 

- Creatieve denkvaardigheden van studenten worden sterker ontwikkeld door onderzoekend 

en ontwerpend leren nadrukkelijk een plaats in het curriculum te geven. Hierbij zal de 

aandacht ook expliciet worden gericht op het ontwerpen van oplossingen voor technische 

vraagstukken; 

- Bij het uitwerken van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ binnen het curriculum wordt niet 

uitsluitend gewerkt binnen de vakgebieden die horen bij het domein ‘Oriëntatie op jezelf en 

de wereld’; 

- (Aankomende) leraren raken vertrouwd met onderzoekend en ontwerpend leren door 

onderzoekend en ontwerpend leren uit te voeren met leerlingen;  

- Onderzoekend en ontwerpend leren wordt niet alleen in de vakkenlijn geplaatst maar ook in 

de themalijn, waardoor onderwijskundige vraagstukken rondom onderzoekend en 

ontwerpend leren onderzoeksmatig worden benaderd. Hierdoor worden ervaringen van 

studenten binnen de praktijk met onderzoekend en ontwerpend leren nadrukkelijk aan 

elkaar worden verbonden en worden benut voor kennisontwikkeling op dat thema;  

- De basishouding zoals die geformuleerd wordt bij W&T wordt niet alleen van studenten 

verwacht, maar ook van docenten;  

- Bij het versterken van onderzoekend en ontwerpend leren worden expertisecentra in de 

regio en het regionale werkveld betrokken;  

- Locaties krijgen binnen het curriculum meer ruimte om keuzes te maken die aansluiten bij de 

regionale context. 

 

De uitdaging bij het ontwerpen van een curriculum met een versterkte positie voor W&T is dat er 

nog maar recent landelijk gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk begrippenkader met betrekking 

tot W&T. Dat maakt dat er ook aandacht zal moeten zijn voor het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijk taalgebruik met alle betrokkenen als het gaat om aspecten van W&T. Inzicht in 

leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om onderzoekend en ontwerpend leren tot stand te brengen, 

en inzicht in hoe die leerkrachtvaardigheden verworven kunnen worden, is zich nog volop aan het 

ontwikkelen. Het SLO heeft daarvoor sinds 2007 handreikingen ontwikkeld maar uit een reviewstudie 

van de VU bleek onlangs dat ook internationaal gezien er relatief nog weinig gerichte aandacht is 

geweest voor de rol van de leerkracht. Inholland vindt het mede om deze redenen belangrijk dat  

onderzoekend en ontwerpend leren ook binnen de themalijn aan bod komt en wil het niet alleen in 

de vakkenlijn een plaats geven. 

 

Kenmerken  

Het vernieuwde curriculum heeft voor de versterking van  W&T de volgende kenmerken: 

- Studenten worden snel in een zelfverantwoordelijke, actieve rol gebracht; 

 Gewenste situatie 2.2.
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- Studenten verwerven up-to-date kennis en vaardigheden gericht op het beroep van de leraar in 

de 21 ste eeuw (zoals het kunnen opsporen, beoordelen en toepassen van relevante informatie 

en kennis, het samen met anderen genereren van oplossingen voor complexe problemen in de 

beroepspraktijk en daartoe effectief kunnen samenwerken, en goed kunnen communiceren en 

daarbij de technologie optimaal weten te benutten); 

- W&T is zichtbaar in het curriculum, met name in het onderzoekend en het ontwerpend leren 

door het op te nemen in het macrorooster;   

- W&T komt in alle fasen van de opleiding in het curriculum aan bod zodat er gewerkt kan worden 

met toenemende complexiteit;  

- Door onderzoekend en ontwerpend leren in de themalijn te plaatsen wordt het werken met deze 

didactiek gekoppeld aan de thema/onderzoekslijn;   

- In de vakkenlijn voor de vakgebieden van het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld, zullen de 

houdingsaspecten van W&T meer nadruk gaan krijgen naast kennis en vaardigheden;  

- Aandacht voor vorming en inzet van regionale netwerken en bedrijfsleven m.b.t. W&T is 

onderdeel van het curriculum; 

- De Kennisbasis ICT-e is op geïntegreerde wijze in het curriculum opgenomen;  

- Er is veel ruimte voor praktijkleren; 

- Leermogelijkheden worden versterkt door ondersteuning van een digitale leeromgeving; 

- Versterking van de aandacht voor adaptief onderwijs (talent ontdekken/ontwikkelen). 

 

De ambities met betrekking tot het vernieuwde curriculum worden in paragraaf 2.3.1 verder 

uitgewerkt. 

 

2.2.2. Professionaliseren pabodocenten:  

 

Ambities  

We vinden het belangrijk dat alle docenten zich betrokken voelen bij het ontwikkelen van generieke 

(21
ste

-eeuwse) vaardigheden bij studenten en leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat alle 

docenten op de hoogte zijn van de doelstellingen van de versterkte aandacht voor W&T, om daar 

vanuit het eigen vakgebied op aan te kunnen sluiten. Zij worden daarom vanaf de start van het 

project W&T geïnformeerd over de grondhouding die wordt beoogd bij W&T en hoe die kan worden 

ontwikkeld. Het belangrijker worden van creatieve, onderzoekende en  probleemoplossende 

vaardigheden vraagt van docenten aandacht voor didactiek waarin zij hiervan zelf een voorbeeld zijn. 

Het is onze ambitie docenten de ruimte te geven om in hun onderwijs te zoeken naar werkwijzen om 

de gewenste houding en vaardigheden mede te ontwikkelen. Hierbij gaat het nadrukkelijk ook om 

vaardigheden die nodig zijn om oplossingen in de vorm van producten te realiseren. De ruimte om 

hiermee te experimenteren is nodig omdat over de rol van de leerkracht bij het stimuleren, 

monitoren (of zelfs toetsen) van de ontwikkeling van deze  creatieve, probleemoplossende 

vaardigheden nog relatief weinig bekend is.  

 

Het is de ambitie dat professionalisering ertoe leidt dat: 

- docenten in hun onderwijs tonen dat ze zelf over 21
ste

-eeuwse vaardigheden beschikken; 

- docenten beschikken over didactisch repertoire waarmee ze studenten in een actieve en 

onderzoekende rol plaatsen; 

- docenten en studenten (beter) in staat zijn om procesdoelen te definiëren op het gebied van W&T 

en deze om kunnen zetten in onderwijsactiviteiten; 

- docenten een rijk didactisch repertoire hebben om studenten te begeleiden bij het met leerlingen 

onderzoeken van natuurlijke fenomenen;   
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- er uitwisseling plaatsvindt tussen de vakexpertgroepen op het gebied van vakspecifieke 

denkwijzen, om verbinding tussen denkwijzen expliciet te kunnen maken en te benutten;  

- er uitwisseling  plaatsvindt tussen de instituutsopleiders en het werkveld om openliggende 

vraagstukken op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren verder te verkennen en er 

good practices op te ontwikkelen; 

 

Deze ambities worden verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.2.  Een uitdaging bij het realiseren van deze 

ambities is dat er recent een reorganisatie (periode 2012-2014) heeft plaatsgevonden die ingrijpend 

was voor de organisatie.  
 

 

2.2.3. Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  

 

Voor de derde en vierdejaars studenten wordt onderzocht in hoeverre de doelen die de opleiding 

hanteert in het huidige curriculum, aansluiten bij de doelstellingen voor W&T en de uitwerking 

daarvan in het leerplankader van het SLO. 

Op basis van die analyse zal voor derde en vierdejaars studenten onderwijsaanbod ontwikkeld 

worden dat past binnen de onderwijseenheden van het huidige curriculum, waarmee wordt geborgd 

dat álle studenten het vernieuwde onderwijs aangeboden krijgen. Daarnaast zal, in de vorm van 

masterclasses (evt. gecombineerd met weblectures of leerwerktaken), extra-curriculair onderwijs 

aangeboden worden dat zich richt op aspecten die niet in het huidige curriculum kunnen worden 

opgenomen.  

 

Het is de ambitie om het programma voor de huidige derde en vierdejaars een inhaalslag te maken 

op het gebied van W&T door: 

- De studenten goed te informeren over de jongste ontwikkelingen op het gebied van W&T en de 

verwachtingen die hierdoor zijn ontstaan voor het basisonderwijs en haar leerkrachten in de 

nabije toekomst; 

- De focus in de onderwijseenheden die zij krijgen aangeboden in jaar 3 en 4 vanuit de 

wereldoriënterende en kunstzinnige vakken te richten op de doelen vanuit W&T; 

- Visievorming op de vakgebieden te voeden vanuit onderzoekend en ontwerpend leren; 

- Expertisecentra en bedrijfsleven te betrekken bij het informeren en inspireren van studenten op 

het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren; 

- Meer keuzemogelijkheden te creëren voor studenten om hun profilering af te stemmen op 

W&T; 

- Studenten kennis te laten maken met beleidsmatige aspecten die zich aandienen als een school 

voor primair onderwijs ervoor kiest om zich sterker te profileren op het gebied van techniek en 

wetenschap;  

- Studenten kennis te laten maken met vormen van technisch vervolgonderwijs in de regio zodat 

zij beter zijn voorbereid op het verwijzen van leerlingen na groep 8; 

- Studenten te betrekken bij activiteiten die in de regio en landelijk plaatsvinden op het gebied 

van W&T;  

 

De verdere uitwerking van deze ambities volgt in papragraaf 2.3.3.  
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2.3.1. Aanpassen curriculum:  

 

Het tijdpad voor het ontwikkelen van een nieuw curriculum beslaat twee schooljaren waarin  de volgende 

ontwikkelopdrachten worden uitgevoerd: 

 

Juli 2014 

t/m Juni 

2015 

 

 

Uitwerking herontwerp curriculum jaar 1 en 2 pabo Inholland: 

- macrorooster herontwerpen (voor het huidige macrorooster zie bijlage 2) 

- herijking van de leerlijnen voor de wereldoriënterende vakken en W&T, met behulp 

van richtinggevend leerplankader SLO 

- uitwerking  W&T in studiehandleidingen voor de vakkenlijn in de 

onderwijseenheden: 

(1) Eigen vaardigheid Mens en Wereld, periode 1.1 (1EC) 

(2) Basisdidactiek Wereldoriëntatie, periode 1.2 (3EC) 

(3) Beroepsproduct Wereldoriëntatie 1, periode 1.3 (2EC) 

(4) Techniek vaardigheden, periode 2.2 (1EC) 

(5) Beroepsproduct Wereldoriëntatie 2 , periode 2.4 (2 EC) 

            

-  uitwerking W&T in de themalijn: 

    thema ontdekkend/onderzoekend leren (jongere kind), periode 1.4 (3EC) 

    thema ‘hoofd, hart en handen’ uitwerken voor onderzoekend en ontwerpend  

    leren, periode 2.3 en 2.4  (oudere kind) (5EC) 

     

Monitoring vindt plaats door: 

- Curriculumcommissie 

- Stuurgroep Herontwerp, waaronder de projectgroep W&T 

 

 

Juli 2015 

t/m Juni 

2016 

 

 

- uitwerking van W&T in de vakkenlijn van jaar 3 en 4: 

(6) Kennis wereldoriëntatie, in periode 3.1 (2 EC) 

(7) Omgaan met verschillen, periode 3.2  

(8) Keuzeonderwijs coördinator zaakvakken afstemmen op nieuw jaar 1 en 

2,  periode 3.3 (15 EC) 

(9) Geïntegreerd onderwijskundig ontwerp (jk of ok), periode 4.1 en 4.2 , 

        6EC) 

 

- uitvoering jaar 1 vernieuwd curriculum 

 

Monitoring vindt plaats door: 

- Curriculumcommissie 

- Stuurgroep Herontwerp, waaronder de projectgroep W&T 

 

Het vernieuwde curriculum zal minder toetsen kennen, er zal vaker dan in het huidige curriculum 

sprake zijn van geïntegreerde toetsing. Doelstellingen voor W&T worden bereikt door aandacht voor 

de W&T grondhouding niet te beperken tot de onderwijseenheden waarin de vakgebieden 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek een plaats hebben. In onderstaand overzicht is 

aangegeven hoe W&T verbonden wordt met andere vakvormingsgebieden binnen de opleiding. 

 Ontwikkelingsplan 2.3.
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W&T komt na de 

vernieuwing tot uiting bij: 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de relatie naar W&T 

 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur en techniek 

Gezondheid 

Milieueducatie 

 

 

- Vakspecifieke onderwijseenheid: eigen vaardigheid ak/gs/n&t, 

kennis van concepten deel 1 (alle studenten, fase 1, 

instroomdossier, alle studenten);  

- Vakspecifieke onderwijseenheid: kennis concepten deel 2, niveau 

kennisbasis ak/gs/n&t (alle studenten, fase 2) 

- Vakspecifieke onderwijseenheid Techniek vaardigheden: 

studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied van 

onderzoeken en ontwerpen, daarbij specifiek: 

onderzoeksinstrumenten, ontwerpmateriaal, gereedschap en 

apparatuur gebruiken, modellen ontwikkelen en gebruiken (fase 2, 

alle studenten); 

- 3 onderwijseenheden wereldoriëntatie waarbij de vakgebieden 

N&T, aardrijkskunde en geschiedenis  worden geïntegreerd en 

leiden tot beroepsproducten. Aandacht wordt gericht op: 

methodisch ontwerpen, taalzaakvakdidactiek, 

omgevingsonderwijs. Relatie met W&T grondhouding: 

vakspecifieke kennis en denkwijzen worden geëxpliciteerd (in  fase 

1 en 2, voor alle studenten); 

- Geïntegreerd onderwijskundig ontwerp (samen met de KO-

vakken): gericht op visievorming binnen de specialisatie jk/ok (fase 

3, alle studenten); 

 

 

Rekenen/wiskunde 

Nederlandse taal 

 

 

- Taalzaakvakonderwijs waarbij zaakvakteksten worden geplaatst 

binnen een serie lessen waarin onderzoekend (start) en 

ontwerpend (afsluitend) wordt geleerd met kinderen. Relatie met 

W&T: verbinding taaldidactiek met WO-vakdidactiek, (alle 

studenten, fase 2) 

- Beroepsproduct rekenen/wiskunde 2 waarin gewerkt wordt aan 

schaalbegrip, verhoudingen. Relatie met W&T: wetenschappelijke 

subvaardigheid modellen ontwerpen (alle studenten, fase 2) 

  

 

Beeldende vorming 

Drama 

Muziek 

Cultuureducatie (evt. ook 

gekoppeld aan de vakken) 

 

 

- Beroepsproduct Kunstzinnige oriëntatie. Hanteren vakspecifieke 

denkwijzen en ontwikkelen vaardigheden KO-vakken. Koppeling 

W&T doelen: onderzoeken van ontwerpmaterialen, 

vormgevingsaspecten, waarderen en beoordelen (alle studenten 

fase 1 en 2) 

- Thema ‘Hoofd, hart en handen’, gericht op onderzoekend en 

ontwerpend leren,  wordt aangeboden door pedagogiek in 

combinatie met KO en WO (fase 2, alle studenten) 

 

Onderwijskunde/ 

pedagogiek 

 

 

- Thema ‘rijke leeromgeving’ dat wordt ontworpen door 

pedagogiek/onderwijskunde en gekoppeld aan het ’jonge kind’ 

wordt expliciet gekoppeld aan de neigingen, dimensies en 
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indicatoren die kenmerkend zijn voor een ‘wetenschappelijke 

houding’ (zie leerplankader W&T,  SLO) 

- Thema ‘Ontdekkend/onderzoekend leren’, afgestemd op het 

jongere kind, wordt ontwikkeld en aangeboden door pedagogiek in 

combinatie met WO. Relatie met W&T: afgestemd op ontwikkelen 

houding (fase 1, alle studenten) 

Minor 

Vakprofilering (Meijerink, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekslijn reflective 

practitionar 

W&T lijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerwerk gemeenschappen 

Thema’s 

- Verbinding techniek met rekenen binnen het keuzeonderwijs 

‘Excellent in Exact’ (studenten kiezen hiervoor binnen 

keuzeonderwijs-profilering, fase 3). Relatie met W&T: koppeling 

vakspecifieke doelen rek/wisk aan doelen W&T waaronder de 

subvaardigheden modellen ontwikkelen en gebruiken en gegevens 

verzamelen en rekenkundig verwerken. Verkennen van diverse 

vormen van onderwijs met expliciete aandacht voor  bèta-

wetenschappen 

 

- De onderzoekslijn ‘reflective practitionar’ is in fase 1 en 2 

geïntegreerd in de themalijn. WO participeert in het nieuwe 

curriculum nadrukkelijk in twee thema’s ( ‘Ontdekkend/ 

onderzoekend leren’ en‘Hoofd, hart en handen’). Deze thema’s 

worden aan alle studenten aangeboden. Relatie met W&T: 

ontwikkeling onderzoeksvaardigheden 

- Afstudeerkringen: door middel van het definiëren van 

onderwerpen voor onderzoek op het gebied van onderzoekend en 

ontwerpend leren wordt de vorming van afstudeerkringen W&T 

gestimuleerd  

 

- Er zijn twee leerwerkgemeenschappen waarin samenwerking met 

het werkveld (de Opleidingsscholen)  zich richt op  ‘omgaan met 

verschillen’ en ‘het doen van onderzoek’. Bestemd voor: studenten 

fase 3 waarvan de praktijk op de Opleidingsscholen plaatsvindt 

Overig: 

 

 

 

- Studenten inzicht bieden in de technische vervolgopleidingen na 

het basisonderwijs. Dit kan door excursies of gastlessen worden 

georganiseerd binnen de onderwijseenheid ‘vaardigheid techniek’ 

en ‘geïntegreerd onderwijskundig ontwerp’   

- Vrije studiepunten: Studenten worden ondersteund bij het 

ontwikkelen van onderwijs op het gebied van technologie en 

wetenschap binnen de keuze punten t.b.v. persoonlijke profilering 

 

Bij de ontwerpactiviteiten die leiden tot de hiervoor besproken aanpassingen van het curriculum 

wordt gebruikt gemaakt van documenten die in het kader van het landelijke project W&T worden 

opgesteld. 

Het leerplankader Wetenschap en Technologie, gepubliceerd juli 2014, zal binnen de pabo’s van 

Inholland worden verspreid onder alle vakexpertgroepen en de curriculumcommissie.  

Op basis van het leerplankader wordt een instrument ontwikkeld waarmee de vakgebieden in kaart 

kunnen brengen in hoeverre en waar de in het leerplankader onderscheiden inhoudscomponenten 

voor W&T in het curriculum aanwezig zijn. Deze analyse wordt het eerst uitgevoerd binnen de 

vakexpertgroep wereldoriëntatie (september-oktober 2014). De uitkomsten worden in de 

projectgroep W&T en in de vakexpertgroep wereldoriëntatie gebruikt om discussies over 

uitgangspunten en uitwerkingen binnen onderwijseenheden te voeden. Resultaten hiervan zullen in 

de landelijke netwerkbijeenkomsten worden gedeeld.  
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Toetsing 

Analyse van het huidige curriculum omvat ook de analyse van het toetsplan, te beginnen voor de 

vakgebieden van het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Indien blijkt dat het toetsplan 

onvoldoende voorziet in de toetsing van de inhoudscomponenten voor W&T, zal het toetsplan met 

daarin een overzicht van de ‘weten- en kunnen-doelen’ voor alle vakgebieden, worden aangepast 

tegelijk met het vaststellen van het nieuwe curriculum. 

Het toetsbeleid is er op gericht om geïntegreerd leren te toetsen, waarbij de student ‘kennis 

wendbaar toepast in beroepsproducten en in de praktijk’ (Inholland 2012, p.8). In het concept van 

het macrorooster vanaf 2015 is voorzien in twee kennistoetsen voor WO, de overige toetsvormen 

bestaan uit competentiegerichte toetsen in de praktijk en beroepsproducten. De uitwerking naar 

specifieke vormen van toetsing gekoppeld aan de nieuw te ontwikkelen onderwijseenheden is op het 

moment van opstellen van dit projectplan binnen de organisatie nog niet ver genoeg ontwikkeld om 

dit met geïnteresseerden buiten de eigen organisatie te kunnen delen. 

 

Samenwerking met werkveld 

Samenwerking met het basisonderwijs vindt plaats door middel van: 

- De Raad van Advies die meedenkt over de eisen die aan het curriculum mogen worden gesteld. 

In de RvA hebben bestuurders zitting van de grootste besturen waar de pabo van Inholland mee 

samenwerkt;  

- Op locatieniveau heeft iedere pabo jaarlijks meerdere keren overleg met de 

Beroepenveldcommissie (BVC). In deze commissies worden wensen en ontwikkelingen met 

betrekking tot het curriculum besproken met vertegenwoordigers van besturen waar in de regio 

mee wordt samengewerkt. De projectleider W&T bezoekt op alle locaties de bijeenkomst van de 

BVC ter toelichting en uitwisseling op het gebied van W&T en ter ondersteuning van profilering 

van de locatie op het gebied van W&T;  

- Locaties worden gestimuleerd om een netwerk te ontwikkelen van bedrijven en instellingen die 

betrokken kunnen worden bij de uitvoering van W&T in het curriculum. Dit kan in de vorm van 

het bieden van stageplaatsen, het verzorgen van excursies, het inzetten van vakexperts als 

gastdocenten op de pabo of in het primair onderwijs, het opstellen van authentieke 

vraagstukken waarmee basisscholen in samenwerking met studenten binnen scholen onderwijs 

gericht op onderzoekend en ontwerpend leren kunnen uitvoeren;  

- De Inholland Academy wordt betrokken bij het verbinden van  de opleiding aan recent 

ontwikkelde regionale expertise in  het basisonderwijs op het gebied van techniek. Deze 

expertise is in de afgelopen jaren binnen projecten als VTB en VTB-pro, ontwikkeld binnen 

scholen met ondersteuning van de Academy;  

- Elke locatie ontwikkelt actieve relaties met lokaal aanwezige expertisecentra als 

wetenschapsknooppunten en scholennetwerken. Inholland participeert in de oprichting van een 

scholennetwerk in de provincie Zuid-Holland;  

- De pabo’s van Inholland brengen binnen de eigen instelling samenwerking tot stand met de 

technische opleidingen. Deze samenwerking zal zich richten op gebruik van faciliteiten 

(technische ruimtes en installaties), inzet van studenten van technische opleidingen bij de 

ondersteuning van pabostudenten en het ondersteunen van elkaars netwerken. 
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2.3.2. Professionaliseren pabo docenten:  

 

Doelen 

De professionalisering van pabodocenten zal zich richten op verschillende doelen, afgestemd op de 

mate waarin inhoudscomponenten van het leerplan W&T van toepassing zijn binnen de rollen van de 

specifieke docent. 

 

De doelen voor professionalisering van docenten wordt er op gericht dat alle docenten  

- een visie hebben op, en kunnen meewerken aan de houding die van leraren en leerlingen wordt 

verwacht om duurzaam om te kunnen gaan met het hoge tempo waarin maatschappelijke en 

technologische veranderingen plaatsvinden;  

- erkennen dat technologische ontwikkelingen voor het onderwijs relevant zijn, zowel voor de 

inhoud van het onderwijs als voor de mogelijkheden die ontstaan om leerprocessen te 

ondersteunen;  

- in de wijze waarop ze het onderwijs inrichten en uitvoeren met studenten, tonen dat ze zelf 

beschikken over een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende grondhouding;  

- in staat zijn om in hun eigen vakgebied te herkennen waar verbinding met inhoudscomponenten 

van W&T te leggen zijn en dit expliciet maken;  

- inzicht  hebben in de relatie tussen leerkrachtgedrag en houdingsaspecten bij kinderen op het 

gebied van neigingen en dimensies die kunnen worden onderscheiden bij een wetenschappelijke 

houding; 

- in hun rol als tutor bij een thema dat is afgestemd op W&T in staat zijn onderzoek van studenten 

te begeleiden en de resultaten te beoordelen; 

- in staat zijn om in hun contacten met het werkveld (bijv. bij praktijkbezoek) de inhoud en het 

belang van opdrachten gericht op W&T toe te lichten; 

- in staat zijn om tijdens hun contacten met het werkveld, ondersteuningsvragen op het gebied 

van W&T te herkennen en zodanig te beleggen dat aan de ondersteuningsvraag voldaan kan 

worden met een passende oplossing. 

 

Naast de bovengenoemde doelen zijn er specifieke doelen voor de docenten wereldoriëntatie en 

kunstzinnige oriëntatie die het onderwijs gericht op W&T in belangrijke mate vormgeven. 

Professionalisering leidt ertoe dat docenten WO en KO in versterkte mate  

- kennis hebben over uitgangspunten voor W&T in het onderwijs en inhoudscomponenten van dat 

onderwijs in opleiding en het basisonderwijs; 

- hun expertise en ervaringen binnen hun vakgebied relateren aan de focus die W&T daarin 

aanbrengt;  

- mogelijkheden herkennen van transfer tussen vakgebieden op het gebied van W&T en dit 

expliciet maken;  

- in staat zijn om door middel van voorbeelden en opdrachten studenten te inspireren en 

motiveren om technologische mogelijkheden en vraagstukken te onderzoeken;  

- in staat zijn om studenten te begeleiden in de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren 

en hen vaardigheden te leren zodat zij dit ook met leerlingen kunnen uitvoeren; 

- kennis hebben over werkvormen en leerprocessen die nieuwsgierigheid en probleemoplossend 

vermogen ontwikkelen; 

- expertise ontwikkelen op het gebied van monitoren en beoordelen van de ontwikkeling van 

creatieve, probleemoplossende vaardigheden bij zowel studenten als leerlingen.  
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Uitwerking in professionaliseringsactiviteiten 
 

Professionalisering van de docenten vindt op verschillende manieren plaats: in individuele 

scholingstrajecten, in teamscholingen die soms gericht zijn op specifieke subgroepen binnen teams 

en in werkplekleren. Vakexpertgroepen stellen een vakgroepplan op waarin ook professionalisering 

is opgenomen. De voorzitter van de vakexpertgroep WO maakt deel uit van de projectgroep W&T en 

werkt daarin mee aan het vormgeven aan professionalisering. 

De teamscholingen binnen Inholland vinden plaats op studiedagen die gericht kunnen zijn op het 

algemeen gedeelde curriculum of op de locatie-specifieke uitwerking van het curriculum. 

In de locatie-specifieke teamscholingen worden lokale uitwerking van het onderwijs en de relaties 

met het werkveld en expertisecentra vorm gegeven. 

Professionalisering van instituutsopleiders met betrekking tot W&T zal in 2014-2015 zich in eerste 

instantie richten op locatie-overstijgende aspecten. Hiermee vindt er professionalisering plaats die 

ondersteunend is voor het inrichten van het onderwijs op het niveau van toetsen en toetscriteria in 

samenhang met de overige onderwijseenheden binnen het curriculum.  

 

De algemene scholing bedoeld voor alle docenten vindt plaats: 

- Tijdens de centrale studiedagen voor alle intstituutsopleiders van Inholland (2x per schooljaar) 

Voorbeeld: 

27 oktober 2014:  Onderzoekend en ontwerpend leren, in samenwerking met Remke Klapwijk, 

wetenschapsknooppunt Zuid-Holland; 

- Tijdens de centrale ontwikkeldagen ten behoeve van het nieuwe curriculum (2x in 2014-2015); 

- Door docenten regelmatig te informeren in de interne nieuwsbrieven; 

- Tijdens landelijke scholingsactiviteiten op het gebied van W&T. 

 

De scholing meer gericht op vakspecifieke aspecten van W&T vindt plaats: 

- tijdens bijeenkomsten van vakexpertgroepen (4x per jaar); 

- tijdens masterclasses op de eigen hogeschool of elders op het gebied van W&T; 

- in specifieke, individuele scholingstrajecten, waarvoor afspraken zijn gemaakt met de 

leidinggevende binnen de PCM-cyclus.  

 

Professionalisering met betrekking tot de regionale W&T context vindt plaats: 

- elke locatie neemt door middel van een docent uit de WO/KO-vakgroep deel in een werkgroep 

W&T;  

- tijdens de locatie-specifieke teamdagen (4x per studiejaar);  

- via de beroepenveldcommissie en schoolopleidersoverleggen worden teams geïnformeerd over 

ontwikkelingen op het gebied van W&T in het regionale werkveld. 

 

Evaluatie professionalisering 

 

De professionalisering van docenten zal op verschillende manieren geëvalueerd worden, binnen de 

reguliere processen die hiervoor zijn ingericht.  

Binnen de vakexpertgroepen vindt bij de evaluatie van het vakgroepplan ook de evaluatie van 

professionalisering op vakgroepniveau plaats. Via de teamleider die aan elke vakgroep verbonden is, 

wordt de evaluatie meegenomen in de nieuwe professionaliseringsplannen voor het volgend 

schooljaar. 

Verder evalueert iedere medewerker in de PCM-cyclus met de leidinggevende de voortgang in 

professionalisering en de behoefte aan vervolgstappen. 
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Aan het eind van de ontwerpfase voor het nieuwe curriculum (juli 2015) zal een tussenevaluatie 

worden gehouden van het projectplan herontwerp en het projectplan W&T in de pabo.  

 

Samenwerking met andere pabo’s 

 

Samenwerking met andere pabo’s vindt vanuit de diverse vakexpertgroepen al regelmatig plaats in 

landelijke vakorganisaties en expertgroepen (zoals voor de landelijke toets Mens en Wereld, KNAG 

studiedagen en afstemming op de MBO-instroom). 

Deze samenwerking bevindt zich op praktisch niveau (faciliteren ruimtes voor overleg of 

studiedagen) en inhoudelijk niveau (verzorgen workshops, uitwisseling).  

Binnen cluster vier zal Inholland zich inzetten om goede samenwerking tot stand te brengen op zowel 

praktisch als inhoudelijk niveau. Dit laatste betreft het uitwisselen van informatie, ervaringen en 

kennis.  
 

 

2.3.3. Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 

 

Doelen voor de inhaalslag ten aanzien van derde – en vierdejaars studenten 

 

In het huidige curriculum wordt er in zowel het derde- als het vierde jaar  gewerkt aan de 

vakgebieden van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.  

Daarin speelt de onderzoekende grondhouding van W&T voor alle studenten een rol, met name in 

het omgaan met adaptieve vraagstukken bij KO en WO (jaar 3) en bij vakverdieping als studenten 

hun visie vormen op de vakgebieden (jaar 4). 

De doelen voor de inhaalslag zijn: 

- De kennis van studenten op het gebied van natuurlijke fenomenen wordt vergroot; 

- Studenten krijgen de mogelijkheid tot vakspecifieke profilering op het gebied van W&T door het 

volgen van keuzeonderwijs op het gebied van rekenen en science (excellent in exact); 

- Studenten krijgen meer inzicht in het onderzoeken van natuurlijke fenomenen met kinderen;  

- Studenten worden meer ervaren met het uitvoeren van onderwijs gericht op het ontwerpen van 

oplossingen voor technische problemen;  

- Derde- en vierdejaars studenten krijgen inzicht in de mogelijkheden die basisschoolleerlingen 

hebben op het gebied van technologie in het vervolgonderwijs; 

- Studenten maken kennis met beleidsmatige aspecten die zich aandienen als een school voor 

primair onderwijs ervoor kiest om zich sterker te profileren op het gebied van techniek en 

wetenschap;  

- Studenten raken bekend met de mogelijkheden van expertisecentra en bedrijfsleven bij het 

vormgeven van onderzoekend en ontwerpend leren; 

- Studenten maken kennis met vormen van technisch vervolgonderwijs in de regio zodat zij beter 

zijn voorbereid op het verwijzen van leerlingen na groep 8; 

- Studenten krijgen inzicht in hun eigen bekwaamheid op het gebied van W&T en op welke wijze 

zij zich daar, ook na hun studie, nog verder in kunnen ontwikkelen; 
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Aanbod activiteiten aan derde- en vierdejaars studenten waarbinnen aandacht voor W&T zal worden 

aangescherpt binnen het huidige  curriculum:  

 

activiteit frequentie omvang bereik 

Uitvoering onderwijseenheid  

Beroepsproduct KO/WO gericht op 

adaptieve vraagstukken bij KO en 

WO 

In jaar 3 een onderwijseenheid. 

Lesaanbod WO afstemmen op 

uitgangspunten leerplankader 

W&T 

1 EC Alle studenten in 

aanbod. Uitvoering 

activiteiten in de 

praktijk: naar keuze 

Keuzeonderwijs Excellent in Exact In jaar 3 onderwijseenheid van 

10 weken 

15 EC Studenten die voor dit 

keuzeonderwijs kiezen 

Teams Maken Scholen – verhaallijn 

schoolprofiel W&T 

In jaar 4, gedurende 15 weken 

werken aan verhaallijn en 

incidenten 

5 EC In ondersteunend 

lesaanbod: alle 

studenten, in uitvoering 

verhaallijn: eenvijfde  

van de studenten 

Domeinverdieping: Visievorming 

vakprofilering 

In jaar 4, gedurende 15 weken 5 EC Alle studenten 

Vrije studiepunten: aanbod 

activiteiten die voor dit dossier in 

aanmerking komen (bijv. 

technieklessen verzorgen in po in 

samenwerking met initiatieven 

vanuit gemeenten) 

Afhankelijk van de context. 

Binnen hogeschool: 

masterclasses en 

praktijkopdrachten 

3 EC Alle studenten hebben 

vrije keuzepunten. 

Invulling voor W&T in 

afstemming met 

bekwaamheidsdossier 

en profiel 

 

NB: in Alkmaar wordt het onderdeel Domeinverdieping geheel gericht op ‘ondernemend leren’ , zie 

bericht op Paboweg augustus 2014  (http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/pabo-alkmaar-opent-

studiejaar-met-inleiding-ondernemend-leren). 

 

Acties om de doelen ten behoeve van de derde- en vierdejaars te bereiken zijn: 

De projectgroep W&T voert een analyse uit op het huidige curriculum WO. Daarvoor wordt een 

matrix opgesteld op basis van het leerplankader van het SLO. De resultaten van de analyse voor WO 

wordt gedeeld in de curriculum commissie met de andere vakgroepen. 

Een projectgroep ‘impulsaanbod W&T’ gaat impulsaanbod uitwerken op basis van de analyse en de 

ontwikkelingen ten behoeve van het herontwerp van het curriculum. Concrete  activiteiten zijn: 

 

 

activiteit frequentie omvang bereik 

Voorlichting geven aan 

3
e
 en 4

e
 jaars studenten over de 

mogelijkheden om de ruimte voor 

keuzepunten te besteden aan 

activiteiten op het gebied van 

wetenschap en technologie 

Informatiecollege  

 

1 college + omzetten 

naar weblecture 

Alle studenten  

(o.a. via 

weblecture) 

Studenten uitdagen om mini-

colleges te geven op het gebied 

van W&T die medestudenten 

ondersteunen bij het voorbereiden 

van W&T -lessen 

 Filmpjes van 5 é 8 

minuten (zie opzet U 

van Nl) 

Uitvoering: selectie 

studenten, gebruik: 

alle studenten 

Het organiseren van 

kennismakingsbezoeken aan 

vmbo’s in de regio waarbij de 

aandacht zal uitgaan naar 

Afhankelijk van 

beschikbaarheid 

scholen en omvang 

groep studenten: 

Opnemen als 

onderdeel van 

vakverdieping en 

koppelen aan zgn. 

Alle studenten voor 

vakverdieping. 

Terugkomdagen zijn 

alleen voor 
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onderwijs dat op het gebied van 

technologie wordt gegeven. 

elke student 

minimaal 1 bezoek 

terugkomdagen in de 

afstudeerfase  

studenten van de 

reguliere opleiding 

(= niet Digipabo) 

In overleg met de Inholland 

Academy masterclasses aanbieden 

op het gebied van technieklessen 

ten behoeve van 3
e
 en 4

e
 jaars en  

werkveld 

2 keer per jaar 

 

Technieklessen van 3 

uur 

Studenten kiezen 

hiervoor afhankelijk 

van profiel 

 

Van bovenstaande activiteiten is een groot deel uit te voeren door bijstelling van het huidige 

curriculum. Toetsen en toestcriteria hoeven daarvoor niet te worden aangepast, de input op de 

locaties kan worden toegespitst, zoals de focus op ondernemend leren in Alkmaar bij vakverdieping 

aantoont.  

 

Evaluatie inhaalslag 

 

Daar waar het onderwijs aanbod voor Pabo-3 en -4 wordt opgenomen als onderdeel binnen het 

lopende curriculum (Keuzeonderwijs ‘Excellent in Exact’ en TMS-verhaallijn W&T) wordt dit 

geëvalueerd na afloop van het onderwijsaanbod. 

De trajecten die naast het lopende curriculum worden aangeboden zullen, identiek aan de 

systematiek in de nascholing, per aanbod afzonderlijk worden geëvalueerd.  

Resultaten van de evaluaties worden meegenomen in de PDCA-cyclus van de pabo door het voor te 

leggen aan de curriculumcommissie en de projectgroep W&T. 
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3. Proces deelname 

 
Landelijke procesactiviteiten  

 

De projectleider W&T voor Inholland zal deelnemen aan de landelijke procesactiviteiten. De pabo 

van Inholland zal zich op actieve wijze opstellen tijdens de netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 2015 3x, 

totaal 5). Daarbij zal worden bijgedragen aan verheldering van de concepten die ten grondslag liggen 

aan de doelstellingen voor het project W&T en aan het uitwisselen van ervaringen en ideeën.  

Inholland heeft een projectleider aangesteld die ruime ervaring heeft op het gebied van leiding 

geven aan (delen van) de opleiding over meerdere locaties en die daarmee inzicht heeft in de 

eigenschappen van de teams die de plannen gaan uitvoeren en inzicht heeft in de processen die van 

belang zijn bij het bijstellen van het curriculum dat wordt aangeboden op vijf locaties. Met de 

achtergrond als docent aardrijkskunde is ook het leergebied OJW inhoudelijk bekend.  

 

Wat de inhouden betreft heeft Inholland de verwachting dat samenwerking (zowel op landelijk 

niveau als binnen het cluster) zal leiden tot: 

- Het vergroten van inzicht in leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om onderzoekend en 

ontwerpend leren uit te kunnen voeren; 

- Het ontwikkelen van werkvormen waarmee onderzoekend en ontwerpend leren binnen het 

curriculum van de pabo kan worden uitgevoerd en getoetst; 

- Het samen ontwikkelen van evaluaties die inzicht geven in de ontwikkeling van studenten met 

betrekking tot de grondhouding die de pabo d.m.v. het project W&T wenst te ontwikkelen;  

- Het ontwikkelen van inzicht en instrumenten hoe studenten bij leerlingen leeropbrengsten 

kunnen herkennen en monitoren op het gebied van wetenschap en technologie; 

- Het uitwisselen van vraagstukken die vanuit de praktijk worden aangereikt, bijvoorbeeld op het 

gebied van het monitoren voor de leerlijnen van vakgebieden bij het toepassen van O&O-leren; 

- Het ontwikkelen van rijke leeromgevingen waarmee ook studenten die vormen van afstandsleren 

volgen, ervaring kunnen opdoen met onderzoekend en ontwerpend leren binnen de opleiding. 

 

 

Cluster procesactiviteiten  

 

Inholland participeert in cluster vier, samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht 

en de HAN pabo. De activiteiten binnen het cluster zullen gericht zijn op peer reviews, masterclasses 

en het delen van ervaringen en kennis. 

 

Met betrekking tot de peer review (2014 1x, 2015 2x, totaal 3) ziet Inholland de volgende 

mogelijkheden: 

- door middel van het geven van feedback op de plannen van de andere leden in het cluster 

ondersteunt Inholland  de overige leden in het cluster bij het verhelderen van de stappen die 

vervolgens gezet kunnen worden (zowel op het proces als met betrekking tot het product) om de 

doelstellingen voor W&T te bereiken . De verwachting is dat doorvragen op de betekenis van 

gehanteerde begrippen een relatief groot beslag op de tijd zal leggen in de fase van uitwisselen  

en toelichten van feedback; 

- daarnaast wordt in het proces van lezen en feedback geven op de plannen van andere 

clusterleden ook de blik op de eigen plannen aangescherpt; 

- door middel van deelname aan het proces van peer-review vragen helpen formuleren om de 

feedback die aan andere clusters wordt gevraagd scherper te richten en daarmee effectiever te 

maken. 
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Met betrekking tot de masterclasses  (2014 1x, 2015 2x, totaal 3) ziet Inholland mogelijkheden tot: 

- het aanbieden van expertise op het gebied van techniekonderwijs; 

- het aanbieden van expertise bij de integratie van taalonderwijs en onderwijs op het gebied van 

W&T; 

- het aanbieden van expertise met betrekking tot vormgeving van onderwijs en 

leerwegondersteuning voor W&T binnen vormen van afstandsonderwijs; 

- het benutten van expertise op andere hogescholen bij de masterclasses die door Inholland 

worden georganiseerd;  

- het bieden aan ruimte en faciliteiten aan masterclasses die  worden mogelijk worden 

aangeboden vanuit de samenwerking binnen het cluster;  

- benaderen van het eigen netwerk van experts in de regio ten behoeve van masterclasses die 

door andere hogescholen worden georganiseerd 

 

Ervaringen, good practices, trajecten, modules, enz.  die Inholland nu al kan aanbieden om de 

beoogde curriculumveranderingen tot stand te brengen zijn: 

- expertise op het gebied van filosoferen met kinderen; 

- expertise op het gebied van het vormgeven van themaweken techniek; 

- ervaringen op het gebied van videoreflectie en synchroon coaching; 

- simulatieomgeving Teams maken Scholen die het leren in teams ondersteunt bijvoorbeeld bij het 

vormgeven aan schoolbeleid;  

- inzicht bieden in hoe via het leernetwerk scholen die zich profileren op het gebied van W&T dit 

breed kenbaar kunnen maken en studenten aan zich kunnen binden. 

 

 

Overige samenwerking pabo’s 

 

Samenwerkingsafspraken voor het project W&T worden in het LOBO vastgelegd. Naast de 

samenwerking binnen cluster vier,  en de samenwerking aan de landelijke procesactiviteiten werkt 

Inholland samen met wisselende combinaties van Hogescholen, afhankelijk van het onderwerp 

waarop de samenwerking betrekking heeft. Die samenwerking richt zich op het verzorgen van 

onderwijs binnen mastertrajecten, op projecten (bijvoorbeeld m.b.t. MBO-instroom) en op het 

organiseren van toetsing (vereniging van eigenaren toets Mens en Wereld).  
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4. Evaluatie en bijstelling 

De voortgang van de activiteiten die worden ingezet t.b.v. het herontwerp van het curriculum en de 

plaats van Wetenschap en Technologie daarbinnen maakt op de volgende manieren onderdeel uit 

van de PDCA-cycli binnen de opleiding: 

- De projectgroep Wetenschap en Technologie werkt een projectplan uit dat wordt 

afgestemd op het projectplan voor het curriculum herontwerp. De projectleiders van 

beide projecten hebben daarbij regelmatig overleg over de voortgang van de projecten; 

- Het management van de pabo wordt in en door de curriculumcommissie geïnformeerd 

en is betrokken bij besluiten die de voortgang beïnvloeden; 

- Onderwijseenheden die worden uitgevoerd worden met alle studenten geëvalueerd;  

- De opleidingscommissie monitort de uitkomsten van de evaluaties en brengt naar 

aanleiding hiervan advies uit; 

- Masterclasses en andere activiteiten waarbij ook deelnemers van buiten de pabo zijn 

betrokken zullen direct na afloop worden geëvalueerd. 
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6. Bijlagen 

 

Competentiegericht opleiden 

Binnen de pabo van Hogeschool Inholland wordt competentiegericht opgeleid. Een competentie is een 

samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, opvattingen en persoonlijke kenmerken, dat 

iemand in staat stelt adequaat te handelen in de praktijk. De kern van het competentiegerichte 

opleiden ligt in de nadruk op de relevantie van hetgeen geleerd wordt voor het kunnen omgaan met 

vraagstukken uit de beroepspraktijk. 

In de opleiding tot leraar neemt de praktijk (het ‘praktijkleren’) daarom een centrale positie in. De 

leeropbrengsten van de student vanuit de opleiding moeten hem helpen bij het handelen in de 

praktijk. Andersom moeten leeropbrengsten vanuit ervaringen opgedaan in de praktijk de student 

helpen zijn kennis en inzichten verder te ontwikkelen. De opleiding moet stimuleren dat 

ervaringskennis en theorie worden geïntegreerd in de praktijkkennis van leraren. 

 

We willen leraren ondersteunen bij het zoeken naar een beroepsinvulling die past bij de persoon en de 

context. Elke leraar gaat in een gegeven situatie net weer anders te werk als gevolg van zijn 

beroepsopvatting en persoonlijke kwaliteiten, waarden en normen. Een competentie geldt voor elke 

leraar, maar heeft tegelijk een persoonlijk en contextspecifiek karakter. Iemand verwerft de 

competenties van leraar, maar geeft daar een eigen kleuring aan op grond van voorkeuren en 

talenten. Daarom wordt een competentie voorgesteld als een ijsberg. Het grootste deel ervan is 

onzichtbaar, omdat het onder de 'waterspiegel' ligt, zoals motivatie, drijfveren, persoonlijke visie en 

opvattingen, en alles wat iemand als ervaringskennis meeneemt. Competenties worden zichtbaar in 

het concrete gedrag, dus in wat iemand doet in de beroepspraktijk, en in de beroepskennis die hij 

zichtbaar heeft verworven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepsrollen 

Het handelen van de leraar kan vanuit het perspectief van het beroepsprofiel ook worden beschreven 

aan de hand van professionele beroepsrollen die een leraar vervult. Uitgaande van de rollen die 

Jansma beschrijft (Jansma, 2006), wordt door de lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland een 

uitwerking van het beroep van leraar naar vijf rollen gehanteerd: 1) Uitvoerder van onderwijs; 2) 

Ontwerper van onderwijs; 3) Onderzoeker in de praktijk; 4) Teamlid en begeleider; en 5) Lerende 

professional.  

 

 

 

 

 

 
Figuur 3. Professionele beroepsrollen van een leraar 

 Bijlage 1: Beroepsrollen van de leraar basisonderwijs6.1.

Bachelor of Education (beroepsrollen) 
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d

e
 

p
ro

fe
ss

io
n

a
l 

Uitvoerder van onderwijs 

Ontwerper van onderwijs 

Onderzoeker in de praktijk 

Teamlid en begeleider 

Zichtbare resultaten 

Handelen /  

Vaardigheden / 

Beroepskennis 

Ervaringskennis / Opvattingen / Motivatie, 

Beroepshouding / Waarden en Normen/ 

Bezieling / Persoonlijkheidskenmerken 

Bepalende factoren 

Figuur 2: het beeld van de 'ijsberg' in relatie tot competenties wordt hier weergegeven 
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Hierna zijn de rollen globaal uitgewerkt op startbekwaamheidsniveau.  

1. Uitvoerder van onderwijs 

Als uitvoerder is de leraar een pedagoog die goed luistert naar leerlingen en die de ouders op actieve 

wijze betrekt bij het onderwijs aan hun kind. Hij is sensitief voor de uniciteit van iedere leerling en sluit 

daar in zijn begeleiding bij aan. Hij maakt heldere afspraken met leerlingen en ziet toe op naleving. 

Hij is zich bewust van het rolmodel dat hij is voor de leerlingen. Hij heeft het vermogen 

waarde(n)gestuurd te handelen in de praktijk.  

2. Ontwerper van onderwijs 

Als ontwerper is de leraar een (vak)didacticus die een krachtige (ICT-rijke) leeromgeving creëert, die 

leerlingen helpt te leren leren en die hoge verwachtingen heeft van zijn leerlingen. Hij werkt evidence-

based en houdt als vanzelfsprekend rekening met verschillen tussen leerlingen. Als vakman beschikt 

hij over een uitstekende beheersing van de vakinhoud die hij aan de leerlingen weet te onderwijzen.  

3. Onderzoeker in de praktijk 

Als onderzoeker geeft de leraar blijk van een onderzoekende houding, zowel in didactische zin als in 

de rol van teamlid en medeverantwoordelijke voor het onderwijs in de eigen groep en op de eigen 

school.  

Door een systematische wijze van verzamelen, analyseren en interpreteren van de eigen 

praktijkvragen of knelpunten, krijgt hij inzicht in zijn handelen met als doel deze verworven inzichten 

via verbeteracties in te zetten in gewenst nieuw handelen. 

4. Teamlid en begeleider  

De leraar is een teamspeler. Hij voelt zich als teamlid met het team verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van het functioneren van de school als geheel. Als specialist op één of meer vakgebieden heeft de 

leraar meerwaarde voor het team. Als teamspeler is hij flexibel en breed inzetbaar.  

5. Lerende professional  

In alle rollen is de leraar een professional, die zich bewust is van zijn drijfveren, die zich blijft 

ontwikkelen door steeds kritisch te kijken naar zijn eigen rol en handelen als leraar. Als kritische 

professional en onderzoeker blijft hij op de hoogte van de ontwikkeling van nieuwe kennis en 

inzichten op het vakgebied. 

 

De eerste twee rollen worden met name zichtbaar als de leraar werkt met de leerlingen en de groep, 

de laatste twee komen vooral tot uitdrukking als de leraar samenwerkt met collega's en bijdraagt aan 

de ontwikkeling van de school. De rol als onderzoeker in de praktijk vormt een schakelfunctie, want 

reflectie en het participeren in praktijkgericht onderzoek zijn belangrijke voorwaarden voor zowel het 

verzorgen van goed onderwijs als het bijdragen aan de schoolontwikkeling, de eigen ontwikkeling en 

die van het beroep van leraar. 

De student richt zich op het leren handelen in de genoemde rollen tot een startbekwaam niveau en 

het daarbij verrichten van complexe beroepstaken op basis van een geïntegreerde inzet van 

onderliggende competenties. Het competentieprofiel is in deze onderliggend. De student houdt zijn 

ontwikkeling aantoonbaar bij in een bekwaamheidsdossier. Steeds bepaalt hij, desgewenst in 

samenwerking met praktijk- en/of instituutsbegeleider, hoe ver hij is in een van de rollen en hoe hij 

zich daarin verder kan ontwikkelen. Om de student daarbij richting en ondersteuning te bieden, zijn 

voor elke rol specifieke indicatoren gedefinieerd, gebaseerd op wat hij moet weten en kunnen 

(dekkingsmatrix).  
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 Bijlage 2: Macrorooster 2014-20156.2.

Periode Periode 1 EC Periode 2 EC Periode 3 EC Periode 4 EC

Titel praktijkthema

Praktijk Praktijk 1 2 Praktijk 2 3 Praktijk 3 3 Praktijk 4 2

BK dossier
Instroomdossier

incl. entreetoets WO
3 Bekw aamheidsdossier 2 1

2

Levo e.a.
Kennis Geestelijke 

stromingen 1
1

Portfolio 

levensbeschouw ing 1

Kennis Taal leren op de 

basisschool 
2 Taal in de onderbouw 3

Engels in het 

basisonderw ijs
1 Logopedie          1

 (Bord)schrijven 1

Rekenen-wiskunde
Kennis Meten meetkunde 

didactiek  
2

Rekenen en w iskunde 

prentenboek
1

Rekenen en w iskunde in 

de onderbouw
2

Didactisch ontw erp 

w ereldoriëntatie
3

Wereldoriëntatie en het 

jonge kind 
3

Kunstzinnige 

oriëntatie
Kunst en samenhang 3

Portfolio kunstzinnige 

oriëntatie 
2

Bewegingsonderwijs Bew egingsonderw ijs 2

Onderwijskunde / 

Peda
Kennis onderw ijssysteem           1

Kennis pedagogisch 

handelen     
2 Kennis  leerprocessen 2

Kennis 

ontw ikkelingspsychologie
2

Ontwerp en 

onderzoek

Onderzoek beelden van 

kinderen 
3

Onderzoek pedagogisch 

handelen
3

Onderzoek rijke 

leeromgeving 
3

Totaal 15 15 15 15

Wereldoriëntatie 

Methode als basis Spelend leren

Bekw aamheidsdossier 3, 4 

Periode EC Periode 5 EC Periode 6 EC Periode 7 EC Periode 8 EC

Titel praktijkthema

Praktijk 2 Praktijk 5 3 Praktijk 6 2 Praktijk 7 3 Praktijk 8 2

BK dossier
2

2
2

Levo e.a.
Portfolio 

levensbeschouw ing 2a   
1

Kennis Geestelijke 

stromingen  2 
2

Portfolio 

levensbeschouw ing 2b               2

3
Kennis Aanvankelijk lezen, 

spellen en schrijven 
3

Voortgezet lezen, spreken 

en luisteren
3

Voortgezet spellen, 

stellen en 

taalbeschouw ing

2 Portfolio jeugdliteratuur 2

1
Teach English through 

English 1

1

Rekenen-w iskunde Hele getallen middenbouw 3 Gebroken getallen 3

Ontdektafel rekenen en 

w iskund
2

Wereldoriëntatie en het 

oudere kind 
2 Dossier w ereldoriëntatie

2

Kennis w ereldoriëntatie 1

Kunstzinnige 

oriëntatie
2 Kunst en samenhang     3 Kunst- en cultuurdossier  3

Bewegingsonderw ijs 2

Onderwijskunde / 

Peda
2 Kennis leerpsychologie 2

Ontwerp en 

onderzoek

Onderzoek verschillen in de 

klas 
3

Onderzoek onderw ijs in 

ontw ikkeling   
3

Onderzoek w aardevol 

onderw ijs 
3

Totaal 15 15 15 15 15

Wereldoriëntatie 

Hoofd, hart en handen Actief leren

Bk dossier 5,6 Bk dossier 7,8
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Vervolg Macrorooster 2014-2015 

 

 
 

  

Periode EC Periode 4.1 EC Periode 4.2 EC Periode 4.3 EC Periode 4.4 EC

Titel praktijkthema

Praktijk
Voorbereiding afrondende 

praktijk 1
5

Voorbereiding afrondende 

praktijk 2 + groenlicht-

assessment

5 10

BK dossier
5

5

Levo e.a.
Levensbeschouw elijke 

identiteit 1    
5

Taal

Rekenen-w iskunde

Wereldoriëntatie 

Kunstzinnige 

oriëntatie

Bewegingsonderw ijs

Onderw ijskunde / 

Peda Verdieping jk/ok
5

Ontwerp en 

onderzoek
15 Teams Maken Scholen 5 Onderzoeksplan 0 10

Totaal 15 15 15 0 30

Leraar als teamlid Startbekwaam

Afrondende praktijk 

Onderzoeksrapportage

Domeinverdieping jk/ok 5

Bekw aamheidsdossier 15/16 

Keuzepunten

Periode Periode 3.1 EC Periode 3.2 EC Periode 3.3 EC Periode 3.4 EC

Titel praktijkthema

Praktijk

Praktijk 9,   KB-toets Taal,   

KB-toets rekenen en 

w iskunde

5 Praktijk 10 4

BK dossier 1

Levo e.a.
Levensbeschouw elijke 

identiteit 1
1

Taal
Kennis NT2 en taal op maat         

2
Beroepsproduct Taal op 

maat 
3

Rekenen-wiskunde 3

Wereldoriëntatie  

Kunstzinnige 

oriëntatie

Bewegingsonderwijs MRT/ schrijven 1

Onderwijskunde / 

Peda
Kennis adaptief onderw ijs        2

Kennis zorg in en om de 

school
2

Ontwerp en 

onderzoek

Onderzoek adaptief 

onderw ijs
3

Onderzoek zorg in en om 

de school 
2 Keuzeonderw ijs 15 15

Totaal 13 17 15 15

Omgaan met verschillen Differentiatie en specialisatie

Beroepsproduct R/W op maat 

Bekw aamheidsdossier 9/10

 

Beroepsproduct KO/WO
1



 

 

Inholland projectbeschrijving ‘Wetenschap en Technologie op de pabo’    32 

 

 


