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In het kader van de subsidiegelden die zijn toegekend aan ‘Wetenschap en Technologie binnen de 

pabo’ heeft de pabo van Hogeschool Utrecht (ondergebracht in Instituut Theo Thijssen, verder 

afgekort als ITT) plannen ontwikkeld om het thema Wetenschap en Technologie verder te 

verankeren in het nieuwe curriculum dat per 1 september 2015 operationeel is. Tevens zullen de 

docenten die werkzaam zijn op de pabo van ITT geschoold worden op het gebied van Wetenschap en 

Technologie. Voorts krijgen studenten die vóór 2015 zijn gestart met de opleiding een apart 

programma op het vlak van Wetenschap en Technologie aangeboden, om er zodoende voor te 

zorgen dat ook deze groep studenten in dit thema voldoende wordt toegerust.  

De plannen van ITT zijn uitgewerkt in het projectplan dat op blz 6 en verder is uitgewerkt.  

Daaraan voorafgaand treft u een samenvatting op hoofdlijnen. Wij voegen deze samenvatting bij met 

als doel e.e.a. overzichtelijk te presenteren. 

 

Matthijs Brouwer 

Opleidingsmanager Instituut Theo Thijssen / Hogeschool Utrecht 
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Samenvatting project Wetenschap en Technologie van de Pabo Hogeschool Utrecht 

Hieronder volgt een samenvatting van de wijze waarop ITT de doelstelling van het project W&T wil 

verwezenlijken. 

 

HBO onderzoek en onderzoekend leren bij kinderen 

Wanneer het over Wetenschap en Technologie (W&T) op de Pabo gaat zou er rond de begrippen 

“onderzoek” en “onderzoekende houding” verwarring kunnen optreden. Binnen W&T draait het om 

het aanleren en stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen (a). Daarnaast is er binnen 

de Pabo (net als binnen andere HBO opleidingen) sprake van een onderzoekslijn, gericht op de 

onderzoeksvaardigheden van de student (b). Deze laatste staat inhoudelijk los van de eerste. Toch 

bestaat er wel een relatie tussen de twee: 

 

a. Het project W&T voor de pabo heeft als doel dat de pabo leraren opleidt die in staat zijn met W&T 
in de onderwijspraktijk aan de slag te gaan. Het gaat om een passende attitude én om de nodige 
kennis en vaardigheden die nodig zijn om kinderen ontdekkend, ontwerpend en onderzoekend te 
laten leren tegen de achtergrond van de maatschappelijke behoefte op het vlak van wetenschap 
en technologie, 21-st century skills etc.  

b. Binnen ITT wordt gewerkt met een onderzoekslijn in het curriculum, gebaseerd op de 
onderzoekslijn van de Faculteit Educatie. Deze onderzoekslijn, lopende van jaar 1 tot en met 4, 
gaat over het leren onderzoeken van de student zelf. Zaken als “wat is een goede 
onderzoeksvraag”, “welke onderzoeks- en analysetechnieken zijn beschikbaar”, “hoe maak ik 
gebruik van reeds bestaand onderzoek” komen daarin aan de orde. Wij stellen vast dat deze 
onderzoekslijn voorwaardelijk is voor studenten om hetgeen onder a. staat goed te kunnen doen. 
Immers, studenten zullen zelf moeten ervaren hoe het is om onderzoek te doen om vervolgens in 
staat te zijn kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 

 

Beschrijving van de 3 lijnen in het ITT W&T project 

Het project van ITT bevat conform de landelijke afspraken drie lijnen. Deze zien er als volgt uit: 

1) Aanpassingen in het curriculum waardoor álle studenten die in 2015 of later starten met de 
opleiding volledig geschoold zullen zijn op het terrein van W&T wanneer  zij de opleiding 
verlaten. 
Concreet wordt hiervoor binnen de HU het volgende ontwikkeld: 

a. Een 5 ec module W&T in jaar 2 (N&T + ICT),  
b. Een 10 ec module W&T in jaar 3 (N&T, Aardrijkskunde , Geschiedenis en ICT) 
c. Een 10 ec module Urban school in jaar 3 (met de kunst- en cultuurvakken muziek, drama, 

beeldende vorming en geestelijke stromingen) waarin de aspecten 21-st century skills en 
creatief vermogen aansluiten op de doelstelling van het project. 

Daarnaast wordt het reeds bestaande toetsonderdeel “Professioneel werkconcept” (dat onderdeel 

van het afstuderen vormt) aangepast. In het professioneel werkconcept verwoorden én 

verantwoorden studenten hun visie op onderwijs (en de pedagogische, onderwijskundige en 

maatschappelijke aspecten daarvan). Dat doen zij op basis van theorie, hun eigen ervaringen in de 

praktijk en op basis van persoonlijke waarden en overtuigingen. Na de aanpassing van de 

beoordelingscriteria voor het professioneel werkconcept zijn studenten verplicht in de beschrijving 

van dat werkconcept hun ervaringen met betrekking tot W&T te verwerken.  
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2) Scholing van pabodocenten op het terrein van W&T in de vorm van een gedifferentieerd 
aanbod: In de breedte voor alle docenten en vakgebieden en  verdiepend voor specifieke 
docenten die betrokken zijn bij de onder 1 vermelde te ontwikkelen onderwijseenheden en voor 
specifieke docenten binnen het domein OJW.  
 

3) Een apart programma voor studenten die vóór 2015 aan de opleiding zijn begonnen. Dit om 
een “lost generation” te voorkomen.  Dat betreft in het geval van ITT de studenten die in het 
studiejaar 2014-2015 in het derde of vierde leerjaar zitten. De huidige eerstejaars (dat zijn de 
tweedejaars van 2014-2015) zullen per 1 sep 2015 instromen in het nieuwe derde jaar (waar 
W&T een prominente plek heeft), waardoor een apart programma niet meer nodig is. De 
aankomende eerstejaars starten in een curriculum waarin W&T volledig verankerd is. 

 

Uiteraard zullen waardevolle onderdelen van het programma dat binnen lijn 3 ontwikkeld wordt 

zoveel mogelijk indalen in het reguliere programma voor studenten die per 1 september 2015 of 

later aan  de opleiding beginnen. 

 

Concrete activiteiten en ondersteuning/samenwerking bij de uitvoering van het project 

 

1. Binnen lijn 1: 
ITT werkt in het studiejaar 2014-2015 in een ontwikkelweek in oktober (en vervolgens verspreid 
over de rest van het studiejaar middels meerdere ontwikkeldagen) aan de ontwikkeling van de 
modulen die hierboven bij 1. vermeld staan. 
Bij de start van het ontwikkeltraject in de drie genoemde onderwijsmodulen (W&T in jaar 2, W&T 
in jaar 3, Urban school in jaar 3) zal het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht 
samen met het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht (COLUU) een 
stevige bijdrage leveren ter inspiratie en scholing van de docenten die de betreffende 
onderwijsmodulen gaan ontwikkelen. Lopende het studiejaar (ontwikkeljaar) zullen 
tussenproducten van de docentontwikkelaars met het wetenschapsknooppunt en COLUU 
uitgewisseld worden en zal op basis daarvan evt. bijstelling plaats vinden. Waar mogelijk zal ook 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Creatief vermogen, 21 century skills) daarbij betrokken 
worden (gesprekken daarover zijn momenteel gaande). De regio Utrecht is minder goed 
vertegenwoordigd waar het gaat om technische bedrijven, terwijl kenniscentra als de universiteit 
een prominente plaats in neemt. Wij richten ons waar het gaat om samenwerking met derden 
dan ook vooral op de universiteit, maar staan open voor andere contacten in de regio. Tot slot 
willen we graag onze cluster-samenwerkingspartners binnen dit project (de pabo’s van de HAN, 
InHolland en de HvA) bij dit traject betrekken.  
 

2. Binnen lijn 2:  
ITT zal voor alle vierdejaars studenten in het aankomend studiejaar (2014-2015) en het 
studiejaar erna (2015-2016) een apart programma aanbieden van tenminste 3 dagen. 

 Dag 1 (in semester 1) valt begin van semester 2. Het wetenschapsknooppunt van de 
Universiteit Utrecht zal in samenwerking met het COLUU deze inspirerende startdag 
organiseren. Vierdejaars studenten krijgen op deze dag inzicht in de actuele stand van 
zaken m.b.t. de wetenschappelijke ontwikkelingen en krijgen daarnaast handvatten hoe 
ze de koppeling kunnen maken naar wat deze wetenschappelijke 
ontwikkelingen/inzichten zouden kunnen betekenen voor vormen van onderzoekend, 
ontwerpend en ontdekkend leren in de klas (de toepassing in de praktijk dus). Dat laatste 
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uiteraard ingebed in een meer theoretisch kader rondom de vraag wat onder deze 
begrippen verstaan wordt, hoe je daar met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën 
vorm aan kunt geven etc. etc.  
 
Studenten oriënteren zich in de periode tussen dag 1 en 2 op de vraag wat zíj er mee 
zouden kunnen en willen doen op hun werkplek en maken een eerste opzet.  
 

 Dag bestaat voor studenten uit het feedback krijgen en geven op de eerste opzet van het 
plan. N.a.v. de feedback die zij van ITT collega’s, collega’s van het 
Wetenschapsknooppunt en COLUU, medestudenten hebben ontvangen wordt het eigen 
plan bijgesteld.  

 

 Dag 3 heeft als doel “leren van elkaars ervaringen” en bestaat uit het aan elkaar 
presenteren van opbrengsten/ervaringen die de studenten in de praktijk hebben 
opgedaan t.a.v. W&T.  Dit zal gebeuren op de Wetenschap en Techniek Academie die op 
22 april wordt georganiseerd. Studenten nemen voor het eindassessment een bewijs op 
dat zij onderzoekend/ontwerpend leren in de praktijk hebben gebracht. Het 
voorgenomen plan dat is uitgevoerd moet voorzien zijn van feedback door een 
vakdocent van de ITT of collega’s van het wetenschapsknooppunt of het COLUU. 
 

3. Binnen lijn 3: 

Hierin onderscheiden we professionalisering op verschillende niveaus. Bij de professionalisering 
van docenten zullen het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht (COLUU),  
het Wetenschapsknooppunt van de UU en het Kenniscentrum Talentontwikkeling W&T (KTW&T), 
die veel ervaring hebben met het thema onderzoekend leren en wetenschap in de klas,  
betrokken zijn.  
Daarnaast zullen wij, zodra het College van Bestuur van de HU goedkeuring heeft verleend aan 
de installatie van het lectoraat Science binnen de Faculteit Educatie, dit lectoraat betrekken bij 
de professionalisering van docenten. 
 

 Alle docenten van ITT krijgen tijdens professionaliseringsdagen (die in het jaarrooster zijn 
opgenomen) scholing op het gebied van W&T. Dat zal vooral gaan over de vraag:  Wat is 
ontwerpend, ontdekkend en onderzoekend leren. En ook: Wat kun je studenten bieden voor 
jouw ‘vak’ met als uitkomst dat naast de binnen lijn 1 genoemde specifieke modulen er op 
meer plekken in het curriculum aandacht is voor W&T? Graag willen we voor dit onderdeel 
mede gebruik maken van expertise die aanwezig is binnen de HAN, InHolland en de HvA, 
bijvoorbeeld om te kunnen werken met voorbeelden (“good practices”) binnen de brede 
range aan vakdisciplines. Nadere afstemming met de HvA, InHolland en de HAN daarover zal 
nog plaatsvinden. 

 Daarnaast krijgen de docentontwikkelaars in de onder lijn 1 genoemde modulen tijdens de 
ontwikkeldagen en gedurende het ontwikkeltraject een verdieping van theoretisch kader, 
inspiratie en begeleiding aangereikt. Wetenschapsknooppunt en COLUU zullen die deels voor 
hun rekening nemen. Daarnaast zal expertise die ITT zelf al in huis heeft (m.n. vanuit N&T, 
aardrijkskunde, geschiedenis en ICT) en vanuit de Faculteit Educatie (Project BetaTechniek) 
voor deze specifieke groep docenten inzetten. Tot slot biedt ook de eerder genoemde 
beginnende samenwerking met de HKU aanknopingspunten voor scholing van met name 
ontwikkelaars uit de kunstvakken op het vlak van Creatief vermogen. Dit dient nog nader 
uitgewerkt worden. 

 Tot slot zullen 2 á 3 docenten participeren in een Academieteam Wetenschap en Technologie 
binnen de Hogeschool Utrecht. Onder aansturing van het lectoraat Science zullen deze 
docenten (behorende tot de vakken Natuur&techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis) 
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samen met docenten van de tweedegraads lerarenopleiding Techniek en docenten van de 
Faculteit Natuur en Techniek van de HU gedurende een aantal jaren werken aan een 
onderzoeksvraag op het gebied van “Wetenschap & Technologie in het onderwijs” (hoogste 
groepen PO en laagste groepen VO) gericht op de ontwikkeling van een doorgaande lijn W&T 
voor leerlingen in de hoogste groepen van het primair onderwijs en de laagste groepen 
binnen het voortgezet onderwijs.  
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A. Algemene gegevens 

 
1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 

voorlegt: 

 
Naam pabo Instituut Theo Thijssen, Hogeschool 

Utrecht 

Brinnummer  25 DW 

Postadres Postbus 14007 

Postcode 3508 SB 

Bezoekadres Padualaan 97 

Postcode 3584 CH 

Plaats Utrecht 

Hogeschool Hogeschool Utrecht 

Website www.hu.nl 
 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Hans Broere, Jurgen Memelink  

Functie Resp. docent aardrijkskunde en docent 

natuur en techniek aan de pabo 

Organisatie Hogeschool Utrecht 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer Hans Broere: 06-81466841  

Jurgen Memelink: 088-4817182 

Emailadres jurgen.memelink@hu.nl en 

hans.broere@hu.nl  
 

 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 

 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 

Nevenvestiging Adres 

ITT Amersfoort Nieuwe Poort 21  3812 PA Amersfoort 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jurgen.memelink@hu.nl
mailto:hans.broere@hu.nl
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Studentaantallen: 

 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar. NB: het betreft de opleiding in Utrecht, Amersfoort 

alsmede de Academische opleiding (ALPO, in samenwerking met de UU). 

Langstudeerders zijn niet meegenomen (N= 126)  

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

225 176 203 215 

 

Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar 

Langstudeerders zijn niet meegenomen (N=35) 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

36 35 55 26 

 

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 

leertraject te weten ………………………………………………………………….. 

 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 

    

 

Formatie totaal: 

 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  

 

64 fte 

 

 

 

Aantal docenten op 1-mei 2014 

 

95 
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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. 

 

 

Huidig curriculum bestaat uit: 

 

ITT-U voltijd – vierjarige deeltijd 

 

ITT-U versnelde deeltijd 

 

ALPO 

 

ITT-A voltijd 

 

In de hierboven genoemde varianten is een wisselend beeld ten aanzien van W&T in het curriculum.  

 

In alle varianten wordt er binnen het vak “natuuronderwijs & techniek” ruimschoots aandacht besteed aan Natuur en techniek. De mate 

waarin verschilt per variant en per locatie. Daarnaast bevatten delen van het aanbod in aardrijkskunde en geschiedenis W&T 

 

Voor de Utrechtse vol-en deeltijd en de ALPO geldt dat geparticipeerd is in het VTB-Pro project en van daaruit veel kennis en expertise 

                                                           
1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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mbt W&T ontwikkeld en aanwezig is. Dat betreft deels cursussen waarbinnen de principes van W&T als apart vak aan de orde is, als 

cursussen waarin W&T gecombineerd wordt met andere vakken. Voorbeelden van geïntegreerde vakken zijn de projecten 

Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en taal voor tweedejaars studenten en het het project rekenen en techniek voor 

derdejaars studenten.  

 

Voor de Amersfoortse variant (voorheen Hogeschool Domstad) geldt dat niet is geparticipeerd in VTB-Pro. Het onderwijs in wetenschap 

en technologie heeft mede daardoor een minder sterke traditie. Wel wordt binnen het vak natuur en techniek nadrukkelijk aandacht 

besteed aan onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren, vergelijkbaar met de wijze warop dit in Utrecht gebeurt. In het eerste 

kwartaal van jaar 2 wordt door zowel aardrijskunde, geschiedenis als natuuronderwijs- en techniek geïntegreerd en uitgebreid aandacht 

besteed aan ontdekkend leren in de bovenbouw, waarbij studenten wordt geleerd kinderen te laten leren vanuit een nieuwsgierige en 

vragende leerhouding.’ 

 

Tot slot is van belang te noemen dat in het vierde jaar door studenten een minor gekozen wordt. Één van de keuzemogelijkheden 

binnen de minoren bestaat uit de minor wereldvakken. Hierin zit een 10 EC onderdeel waarin onderdelen van de vakinhoud en didactiek 

van aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek verder verdiept wordt.  Verder bestaat de minor uit een praktijkdeel (5 

EC) waarbij zij stage lopen op een school of educatieve instelling, een beroepsproduct (5 EC) waarbij zij een product ontwerpen op het 

gebied van de wereldvakken, mediawijsheid (5 EC) en onderzoek (5 EC). Deze minor wordt echter maar door een beperkte groep 

studenten (gemiddeld 15 á 20 per jaar) gekozen en gevolgd. 

 

 

 

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. 

 

In brede zin geldt dat er onder de pabodocenten een grote mate van bekendheid (en toenemende kennis) is mbt het stimuleren van een 

“onderzoekende houding” bij studenten. Deze houding wordt als voorwaardelijk gezien voor het kunnen stimuleren en begeleiden van 

een onderzoekende houding bij leerlingen in het primair onderwijs. 

 Specifiek voor de ALPO (Universitaire lerarenopleiding ism de Universiteit Utrecht) geldt daarbij dat de samenwerking van 

pabodocenten met docenten van de Universiteit ervoor zorgt dat een onderzoekende houding (en de daarvoor benodigde 

vaardigheden en kennis) één van de uitgangspunten is in de benadering van studenten.  

 In het reguliere (niet ALPO) curriculum wordt momenteel  gewerkt aan de versterking van de onderzoekslijn in het (nieuwe) 

curriculum. Een groep docenten is het afgelopen jaar geschoold in het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. Dat 

scholingstraject wordt de komende jaren gecontinueerd.  

 Een voorbeeld  van een onderdeel van de onderzoekslijn binnen het huidige curriculum is dat door middel van ‘leervragen’ 
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(beroepstaak 10) studenten in Amersfoort hun onderwijs leren ontwerpen vanuit een onderzoekende houding m.b.t. de 

onderwijspraktijk. Ze onderzoeken hoe deze verbeterd kan worden op basis van onderwijkskundige en vakdidactische kennis en 

vaardigheden aan de hand van de ontwerpcyclus van Kolb. Deze leervragen voeren studenten voor meerdere 

‘leergebieden/vakgebieden’ uit. Docenten van deze disciplines zijn dus bekend met het aansturen van studenten om hen op een 

onderzoeksmatige manier het onderwijs vorm te geven. In de praktijk blijkt dat dit ook regelmatig leidt tot onderwijs waarbij 

kinderen ook ‘ontdekkend’/’ontwerpend’ gaan leren  

 

Onderzoek van studenten kán dus raken aan W&T, maar kan ook om hele andere onderzoeken gaan (bijvoorbeeld onderzoek gericht op 

verbetering van de leesinstructie bij het aanvankelijk lezen, onder begeleiding van het Kenniscentrum van de FE / lectoraat 

geletterdheid). Het gaat hier dus meer om de bredere onderzoekende attitude en vaardigheden bij studenten, niet rechtstreeks om W&T 

in het primair onderwijs. 

 

De docenten natuur en techniek in alle varianten zijn vanuit de vakdidactische grondbeginselen goed bekend met de uitgangspunten van 

W&T. Onderzoekend leren is een centraal thema in het aanbod en de toetsing van dit vak. Er zijn intensieve contacten tussen deze 

docenten en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht alsmede met de techniekcollega’s van andere pabo’s in de regio 

Utrecht en daarbuiten.  

 

Vanuit het VTB-Pro traject is in de Utrechtse situatie (zie ook hierboven) sprake van een bredere bekendheid met W&T, waardoor ook 

docenten uit andere disciplines (aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen) bekend zijn met en werken vanuit deze principes. Deze 

principes komen ook terug in de werkweken die in Utrecht worden georganiseerd, zoals de Bruggeweek in jaar 2 en de Terschelling 

werkweek in jaar 3.  

 

In de volle breedte kan gesteld worden dat docenten natuur en techniek theoretisch en praktisch goed onderlegd zijn en alle studenten 

binnen hun onderwijs stimuleren en begeleiden  in het onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast is er een kleine cirkel van 

docenten die middels integratie van hun vak met natuur en techniek nu reeds vanuit deze principes kunnen onderwijzen. Het betreft dan 

bijvoorbeeld docenten rekenen vanuit het project “Rekenen en techniek”. Tot slot is er een brede groep docenten die slechts zijdelings 

bekend is met W&T in het primair onderwijs. Bij deze groep maakt W&T niet onderdeel uit van een basisattitude in de benadering van 

studenten. Als gezegd is onderzoek en onderzoekende houding wel bij alle docenten een bekend thema, maar dan gericht op het 

onderzoek van de student.  

 

 

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. 
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Vanuit N&T hebben deze studenten in alle varianten en locaties voldoende bagage meegekregen (“zie eerder mbt het vak 

natuuronderwijs en techniek”). Ook is er een kleine groep studenten (15) die jaarlijks middels de minor “wereldvakken” een extra impuls 

op dit vlak gekregen heeft/krijgt.  

 

In Utrecht (Vt en DT) hebben studenten bovendien geleerd ook met het vak rekenen te opereren vanuit de grondhouding van W&T. 

 

Daarnaast hebben studenten in diverse modulen onderzoeksmatige activiteiten verricht. Deze onderzoeksactiviteiten zijn niet altijd 

rechtstreeks te scharen onder W&T, maar refereren daar voor een deel wel aan (zie inleiding). De onderzoekslijn verschilt momenteel 

nog per locatie en per variant. Verdere ontwikkeling en harmonisering over de diverse varianten is gaande (zie hieronder bij activiteiten 

mbt curriculumontwikkeling).  

 

Tot slot zijn studenten in delen van het curriculum in aanraking gekomen met nieuwe technologische (ICT) mogelijkheden die gebruikt 

kunnen worden in het onderwijs gericht op W&T. Deze elementen zijn in de huidige Amersfoortse variant sterk vertegenwoordigd. In de 

huidige Utrechtse varianten is dit minder sterk belicht. 

 

In de ALPO raken de studenten eerst bekend met de verschillende WO didactieken (waaronder de W&T principes) tijdens lessen die door 

de HU collega’s verzorgd worden, waarna ze dit in een UU (universitaire) module gaan toepassen in concrete situaties.  

 

Gegeven de context (zie hierboven) dat de uitgangspositie van studenten en docenten voor de verschillende varianten en locaties 

verschillend is, en dat de koers van de organisatie er op dit moment al op gericht is om de programma’s de komende jaren te 

harmoniseren kan gesteld worden dat de belangrijkste ontwikkelpunten voor de studenten zijn: 

 

 Een basisattitude van onderzoekend en ontwerpend leren binnen (méér dan alleen binnen het vak natuur en techniek) 

 Verdieping van kennis en vaardigheden W&T 

 Kennis (en vaardigheden) opdoen om vorm en inhoud te geven aan W&T onderwijs in andere vakken dan natuur & techniek 

 Over de volle breedte (en in alle opleidingsvarianten) vergroten van kennis en toepassingsmogelijkheden van de allernieuwste ict 

ontwikkelingen, die onderwijs in W&T kunnen versterken  

 In relatie tot m.n. de kunst&cultuurvakken: versterken van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van creatief vermogen bij 

kinderen.  
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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. 

 

Onze ambitie: W&T (onderzoekend en ontwerpend leren) als basisattitude hanteren bij het opleiden van alle studenten tot 

startbekwaam leerkracht. Deze ambitie is grotendeels al verwoord in de kaderstellende documenten binnen de faculteit educatie (FE) en 

het instituut zelf, waaronder het FE-beroepsbeeld, het ITT opleidingsprofiel met 5 kern- en deeltaken van de leraar en het ITT-

Onderwijsbeleidsdocument waarin de koers voor de curriculumontwikkeling is vastgelegd. Als uitgangspunt voor het grotendeels nog te 

ontwerpen curriculum is door ons ook wel de “ondernemende” leraar als beeld geschetst. 

 Studenten dienen daarbij te beschikken over de kennis en vaardigheden om W&T te vertalen in praktisch handelen op de 

werkplek binnen diverse vakken binnen het p.o. waaronder in ieder geval de OJW vakken, rekenen- en wiskundedidactiek en 

kunst- en cultuurvakken (21st century skills) 

 Deze attitude dient bij afstuderen nadrukkelijk terug te komen / expliciet te zijn als onderdeel van het professioneel werkconcept 

dat een student dient te schrijven en waarbij de student invulling daarvan kan staven met relevante voorbeelden uit de 

afstudeerstage of uit eerder opgedane ervaringen. Bij het afsluitend eindassessment wordt de student op zijn professioneel 

werkconcept (waaronder zijn visie op W&T) bevraagd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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 W&T als centraal thema in minimaal één van de onderwijseenheden in elke van de opleidingsjaren 1, 2 en 3. Hierin dient een 

opbouw zichtbaar te zijn van werken met W&T binnen een beperkt inhoudsdomein (N&T) naar werken met W&T in een 

geïntegreerde omgeving waarin verschillende vakken (in ieder geval OJW en ICT) gecombineerd worden. 

 W&T als onderdeel van de visie op professioneel handelen (professioneel werkconcept) van elke startende leerkracht (onderdeel 

eindgesprek jaar 4) 

 Binnen de opleiding ruimte voor studenten om binnen de lijn van beroepsproducten (weliswaar binnen gestelde kaders) te 

experimenteren, te ontwikkelen en te ontwerpen. Dat gaat via de route “van opleidingsgestuurd in jaar 1 naar studentgestuurd in 

jaar 4”, waarbij opgemerkt dat W&T in jaar 3 zeer stevig wordt ondergebracht (te weten een profielthema dat door alle studenten 

zal worden gevolgd met een omvang van 10 EC). 

 Voor de studenten een brede context van docenten op de Pabo die stimuleren om W&T toe te passen bij de uitvoering in de 

praktijk. Daarbij focus op de vakken binnen OJW, Kunst- en cultuur en Rekenen en nadrukkelijk ook op de integratie van die 

vakken in het kader van W&T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 In de diverse varianten van ITT wordt gewerkt aan het verstevigen van de onderzoekslijn  in het curriculum. Basis daarvoor is de 

facultaire onderzoekslijn van de faculteit Educatie. Het curriculum is in de afstudeerfase verstevigd op het terrein van onderzoek. 

Betrokken docenten (mbt afstudeerfase) zijn daar in 2013-2014 op geschoold. Scholing betreft daarbij vooral de 

onderzoeksvaardigheden van studenten zelf, niet specifiek het onderzoekend / ontwerpend leren van kinderen in het PO (hoewel 

een deel van de studenten dát juist als focus in het onderzoek neemt). Verdere scholing op het gebied van “onderzoek” zal niet 

alleen deze beperkte groep docenten maar alle docenten betreffen. Deze scholing is noodzakelijk voor het kunnen stimuleren van 

een onderzoekende houding bij studenten en het toerusten van studenten met kennis en vaardigheden voor het doen van 

onderzoek. En dat is vervolgens weer voorwaardelijk voor studenten om te kunnen werken met W&T in de schoolpraktijk. 
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 Voor het curriculum dat in 2014-2015 met jaar 1 van start gaat op beide locaties in vol – en vierjarige deeltijd is W&T 

nadrukkelijk benoemd als grondhouding van de op te leiden leerkracht. In jaar 1 en 2 betreft het dan vooral een aantal 

deelvaardigheden en een basisattitude. In jaar 3 en 4 wordt deze verder verdiept. Deze nog te bewerkstelligen grondhouding bij 

afgestudeerden is bij alle pabodocenten bekend en verankerd in de sturende onderwijsontwikkeldocumenten (opleidingsprofiel, 

opleidingsstructuur en onderwijsbeleidsdocument). Professionalisering van pabodocenten om de studenten op deze grondhouding 

te kunnen begeleiden en stimuleren is in de volle breedte echter noodzakelijk. Dat wordt duidelijk tegen de achtergrond van de 

volgende ontwikkelingen in de verschillende leerjaren, waarbinnen alle docenten dienen te functioneren: 

 

o Een volledig nieuw jaar 1 (voor beide locaties hetzelfde curriculum) is lopende studiejaar 2013-2014 ontwikkeld. Hierin 

wordt de basis voor W&T gelegd in de modules rondom “mijn eerste les 1 & 2” waarin de OJW vakken een prominente rol 

hebben en in de module “technisch gesproken reken ik daar op” (techniek en rekenen). 

o Een volledig nieuw jaar 4 (voor beide locaties hetzelfde curriculum) is eveneens lopende jaar 2013-2014 ontwikkeld. Focus 

daarin ligt vooral op de afstudeerstage en het praktijkonderzoek van de student. Het praktijkonderzoek is vooral gericht op 

de verbetering van het eigen professioneel handelen. Daarnaast werkt de student aan de beschrijving van zijn/haar 

professioneel werkconcept. Daarin zal vanaf studiejaar 2014-2015 expliciet aandacht besteed dienen te worden aan W&T. 

Ook zal jaar 4 met ingang van 2014-2015 verbonden worden aan het nieuw ontwikkelde opleidingsprofiel, waarin 

verschillende aangrijpingspunten voor W&T opgenomen zijn. Elke docent zal studenten moeten kunnen begeleiden naar 

het startbekwame niveau en over de daarvoor benodigde bagage dienen te beschikken. 

o Jaar 2 en 3 zullen lopende jaar 2014-2015 worden ontwikkeld. In deze studiejaren zitten enkele grote onderwijseenheden 

waarin W&T een centrale plek heeft (bijvoorbeeld de keuzemodule W&T in jaar 2 voor 5 EC en in jaar 3 de verplichte 

profilering W&T voor 10 ec en Urban School voor 10 EC). Scholing van docenten daarop is noodzakelijk en onderdeel van 

het professionaliseringstraject 2014-2015. 

  

 

De ambitie is dat alle docenten binnen hun eigen vakdiscipline in staat zijn om studenten vanuit de principes van W&T te informeren mbt 

kennisaspecten en daarnaast studenten te stimuleren en te begeleiden bij het vormgeven van activiteiten in de betreffende vakdiscipline 

vanuit de principes van W&T. Ondersteuning daarbij zal o.a. komen van het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht 

en het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. 
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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. 

 

Ambities:  

 

W&T (onderzoekend en ontwerpend leren) als basisattitude hanteren bij het opleiden van alle studenten tot startbekwaam leerkracht.  

• Studenten dienen daarbij te beschikken over de kennis en vaardigheden om W&T te vertalen in praktisch handelen op de werkplek 

binnen diverse vakken binnen het p.o. waaronder in ieder geval de OJW vakken, rekenen en cultuurvakken (21st century skills) 

• Deze attitude dient bij afstuderen nadrukkelijk zichtbaar te zijn als onderdeel van het professioneel werkconcept dat een student 

dient te schrijven en waarbij de student invulling daarvan kan staven met relevante voorbeelden uit de afstudeerstage. 

 

Voor derde en vierdejaars studenten gaan wij een aantal projectdagen in het teken van W&T organiseren, vormgegeven vanuit de 

verschillende pabovakken en rekening houdend met de verschillende uitgangsposities die de studenten vanuit de verschillende varianten 

en locaties hebben (zie bij beschrijving beginsituatie). Daarbij kan voor de invulling van het programma gebruik worden gemaakt van 

kennis en materialen die in één van de varianten reeds aanwezig zijn en ingezet worden, maar in andere varianten nog niet of in mindere 

mate, m.a.w. om good practices die binnen de organisatie bestaan maar slechts een beperkt deel van de studenten bereikt hebben. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om: 

 het werken aan een onderzoekende (grond)houding (ALPO) 

 onderdelen vanuit de minor Wereldvakken (Utrecht) 

 het project Rekenen en Techniek (Utrecht) 

 werken vanuit leervragen wereldorientatie in Amersfoort 

 cursussen ICT en nieuwe media uit Amersfoort.  

 

Daarnaast zal er aanvullend materiaal en aanvullende activiteiten ontworpen moeten worden om deze groep studenten in een relatief 

beperkte hoeveelheid tijd een stevige impuls te geven op het vlak van W&T. Dit zal gedaan worden in nauwe samenwerking met het 

wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht en het Centrum voor Onderwijs en Leren van de UU. Daarnaast zouden wij graag 

gebruik maken van expertise en “good practices”  van onze partners binnen het pabo W&T project (HAN, InHolland en HvA). Nadere 

afspraken met de HAN, InHolland en de HvA dienen nog gemaakt te worden. 
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Zie verder onder 16. 
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3. 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 

 

 

Ontwikkelen van de volgende modules voor jaar 2 en 3 van de voltijd en deeltijdopleiding: 

 Jaar 2: Keuze module getiteld “Wetenschap en technologie” van 5 ec voor tweedejaars studenten pabo (N&T ism 

ICT).  

 Jaar 3: Wetenschap en technologie verplichte profileringsruimte van 10 EC voor alle derdejaars studenten 

(varianten vol- en deeltijd), met onder andere aandacht voor het thema duurzaamheid. De volgende vakken maken 

daar onderdeel van uit: Natuur en Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, ICT. De student krijgt naast een brede 

W&T basis voor alle vakken vervolgens de mogelijkheid deze voor één vak naar keuze (uit bovengenoemde vakken) 

verder te verdiepen in het kader van de kennisbasis Meijerink. Vermoedelijk gebeurt dat laatste in de vorm van een 

ontwerp/onderzoeksopdracht gerelateerd aan de praktijkschool van de student. Daarmee beogen we nadrukkelijk 

ook de verbinding met de beroepspraktijk te maken.  

 Jaar 3: Binnen de verplichte profileringsruimte “urban school” van 10 EC voor derdejaars studenten aandacht 

voor wetenschap en technologie, mbt het aspect “21st century skills”, creatief vermogen etc.. In deze module zitten 

de cultuurvakken (muziek, geestelijke stromingen, drama, beeldende vorming) en daarnaast ook Engels die 

geïntegreerd voor een brede basis op het vlak van Urban school zorgen. De student krijgt naast deze basis de 

mogelijkheid deze voor één vak naar keuze (uit bovengenoemde 4 vakken) verder te verdiepen in het kader van de 

kennisbasis Meijerink. Vermoedelijk gebeurt dat laatste in de vorm van een ontwerp/onderzoeksopdracht 

gerelateerd aan de praktijkschool van de student. Daarmee beogen we nadrukkelijk ook de verbinding met de 

beroepspraktijk te maken.  

 Daarnaast aanscherping van het visiedeel / professioneel werkconcept voor derde- en vierdejaars studenten. Uit het 

werkconcept dient te blijken dat de student een basisattitude t.a.v. W&T hanteert en vorm weet te geven binnen het 

programma van de basisschool. Ontwikkeling daarvan vindt plaats binnen het studie-onderdeel “Studie- en Werk” 

(S&W). 

 

Planning en monitoring van de brede curriculumontwikkeling over jaar 2 en 3 vindt plaats vanuit de curriculumcommissie 

(waarin ook het management vertegenwoordigd is).  

Specifiek mbt de kwaliteitsaspecten t.a.v. W&T vindt monitoring plaats door de twee aangestelde projectleiders, die 

rapporteren aan de curriculumcommissie. 
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Juli 2015 

t/m Juni 

2016 

 

 

 Implementatie van genoemde modules in jaar 2, 3 en 4 voltijd en deeltijd 

 Bijstelling op basis van evaluaties van bovenstaande modules 

 Ontwikkeling /transformatie van de modules voltijd/deeltijd jaar 3 en 4 naar de versnelde deeltijd jaar 2. 

 

 

 

8. Beschrijf hieronder op welke wijze u W&T in uw curriculum gaat integreren, tenminste bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 

techniek en waar u mogelijk relaties legt naar cultuureducatie). Beschrijf hoe het onderwijs er op hoofdlijnen zal uit zien en welke 

doelen het onderwijs moet bereiken. Beschrijf ook concreet welke overige vakken/thema’s bij voorkeur ook Nederlandse taal en 

rekenen/wiskunde betrokken zijn bij het stimuleren van een W&T grondhouding. Geef ook aan of het gaat om verplichting voor alle 

studenten of een keuzetraject.  

 

W&T komt na de 

vernieuwing tot uiting bij:2 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de relatie naar W&T3 

 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur en techniek 

Gezondheid 

Milieueducatie 

 

Zie hetgeen onder 7 beschreven staat. 

 

Rekenen/wiskunde 

Nederlandse taal 

 

Zie hetgeen onder 5 beschreven staat (jaar 1, rekenen en techniek) 

 

Beeldende vorming 

Drama 

Muziek 

Cultuureducatie (evt. ook 

gekoppeld aan de vakken) 

 

Zie hetgeen onder 7 beschreven staat. 

 

Onderwijskunde/ 
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pedagogiek 

 

 

Minor 

 

Vakprofilering (Meijerink, 2012) 

 

Onderzoekslijn reflective 

practionar 

 

W&T lijn  

 

Leerwerk gemeenschappen 

 

Thema’s 

 

Zie onder 7 

 

Overige: 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

In de cursusbeschrijvingen waarin W&T aan de orde is zal concreet worden verwezen naar het leerplankader of de handreikingen. 

Zoals dit nu ook gebeurt met de kennisbasis voor de verschillende vakgebieden (commissie Meijerink). 

 

 

 

 

 

                                                           
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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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.  

 

 Jaar 1: kennistoetsing (a) en toepassing (b) in de vorm van een beroepsproduct waarin de OJW vakken geïntegreerd zijn (Mijn 

eerste les 1 en 2) respectievelijk rekenen en techniek (Technisch gesproken reken ik daar op). 

 Jaar 2: kennistoetsing (a) en toepassing (b) in de vorm van een beroepsproduct (nader te ontwikkelen) waarin N&T en ICT 

geïntegreerd zijn. 

 Jaar 3:  

o Passend onderwijs (15 ec module): met naast theoretisch aanbod o.a. het schrijven van een handelingsplan in het kader 

van passend onderwijs. Elementen van W&T kunnen hierbij ingezet worden. Vakken die deze module vormen zijn 

Onderwijskunde/pedagogiek, Taal en Rekenen 

o Projectopdrachten in kader verdieping Meijerink vanuit de profielen “Wetenschap en technologie” en “Urban school”, beide 

10 EC en beide verplicht voor alle studenten (het woord profilering duidt hier op de keuze die de student uiteindelijk heeft 

voor een uitwerking in één van de profieldelen van Meijerink)  

o Beide profielen bestaan uit een theoretisch deel en monden uit in een toegepast deel/beroepsproduct. Dat laatste zal 

beoordeeld worden door de betreffende vakdocent die daarbij ook criteria t.a.v. W&T zal opnemen (in het profiel W&T 

zullen deze leidend zijn, in het profiel Urban school onderdeel vormen van een breder scala aan criteria). 

 Jaar 4: Professioneel werkconcept bij afstuderen en ondernomen activiteiten bij afstuderen. Professioneel werkconcept is 

onderdeel van het eindgesprek/assessment van de student. 

 

 

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 te ontwikkelen modules zullen in verschillende stadia worden voorgelegd en besproken met vertegenwoordigers uit het werkveld.  

 Op bestuurlijk niveau is in de Opleidingsraad ITT (orgaan waarin alle regionale partners/schoolbesturen waarmee de HU-pabo 

samenwerkt, alsmede de Universiteit Utrecht, vertegenwoordigd zijn) de profilering rondom Wetenschap en Technologie reeds 

besproken. Er was brede instemming met de geschetste ontwikkeling. En de behoefte aan leraren die op dit vlak (in combinatie 

met vernieuwende ICT-toepassingen) een voortrekkersrol kunnen vervullen binnen de school onderstreept. 

 In het Bois overleg (bovenschool opleiden in de school), waarin naast vertegenwoordigers vanuit de Pabo de regionale 

bovenschoolse stagebegeleiders van bovengenoemde schoolbesturen vertegenwoordig zijn, is in de vergadering van 4 juni j.l. 

afgesproken dat vertegenwoordigers uit dit overleg betrokken zullen worden bij de totstandkoming van de profileringsonderdelen 

uit jaar 3 (10 ec W&T en 10 ec Urban school) door te fungeren als klankbord en waar mogelijk te participeren tijdens ontwikkel- 

en professionaliseringsdagen voor docenten. 

 Studenten zullen middels activiteiten in de praktijk die ook onderdeel uit maken van de toetsing (“beroepsproducten”) een 

bijdrage leveren aan het actualiseren van het aanbod in W&T in het p.o. 
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Professionaliseren pabo docenten:  
 

12. Beschrijf de doelen die u heeft voor de professionalisering waarmee de pabodocenten hun onderwijs met W&T (onderzoeken en 

ontwerpen) kunnen verrijken4. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  

 

Hierin onderscheiden we professionalisering op verschillende niveaus. Bij de professionalisering van docenten zal  het Centrum voor 

Onderwijs en Leren van de UU (COLUU) betrokken worden, die vanuit Wetenschapsknooppunt en Kenniscentrum Talentontwikkeling W&T 

(KTW&T) veel ervaring hebben met het thema onderzoekend leren. Daarnaast zullen wij, zodra het College van Bestuur van de HU 

goedkeuring heeft verleend aan de installatie van het lectoraat …., dit lectoraat betrekken bij de professionalisering van docenten. 

 

• Alle docenten krijgen tijdens professionaliseringsdagen (die in het jaarrooster zijn opgenomen) scholing op het gebied van W&T. 

Dat zal vooral gaan over de vraag:  wat is ontwerpend, ontdekkend en onderzoekend leren. En daarnaast: wat kun je studenten bieden 

voor jouw vak” met als uitkomst dat naast de onder A genoemde specifieke modulen er op meer plekken in het curriculum aandacht is 

voor W&T. Graag zouden we voor dit onderdeel mede gebruik maken van expertise die aanwezig is binnen de HAN, InHolland of HvA, 

bijvoorbeeld om te kunnen werken met voorbeelden (“good practices”) binnen een brede range aan vakdiscplines. Nadere afstemming 

daarover is noodzakelijk. 

• Daarnaast krijgen de docentontwikkelaars in de onder lijn 1 genoemde modulen tijdens de ontwikkeldagen en gedurende het 

ontwikkeltraject een theoretisch kader, inspiratie en begeleiding aangereikt. Wetenschapsknooppunt en Coluu zullen die voor een deel 

voor haar rekening nemen. Daarnaast zal expertise die ITT zelf al in huis heeft (m.n. vanuit N&T, aardrijkskunde, geschiedenis en ICT) 

en vanuit de Faculteit Educatie (Project BetaTechniek) voor deze specifieke groep docenten inzetten. Tot slot biedt ook de eerder 

genoemde beginnende samenwerking met de HKU aanknopingspunten voor scholing van met name ontwikkelaars uit de kunstvakken op 

het vlak van Creatief vermogen. Dat dient nog binnen het project nog nader uitgewerkt te worden. 

• Tot slot zullen 2 á 3 docenten participeren in een Academieteam Wetenschap en Technologie binnen de Hogeschool Utrecht. 

Onder aansturing van het lectoraat Wetenschap en Technologie (zie eerder), zullen deze docenten (behorende tot de vakken 

Natuur&techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis) samen met docenten van de tweedegraads lerarenopleiding Techniek en docenten 

van de Faculteit Natuur en Techniek van de HU gedurende een aantal jaren werken aan een onderzoeksvraag op het gebied van 

“Wetenschap & Technologie in het onderwijs” (hoogste groepen PO en laagste groepen VO), waaronder de ontwikkeling van een 

doorgaande lijn daarin. 

 

 

 

 

 

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. 
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Zie onder 12, hier staat e.e.a. beschreven 

 

 

 

 

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

 

Elke afzonderlijke professionaliseringsdag/week wordt inhoudelijk en organisatorisch voorbereid en gemonitord door de projectleiders 

W&T (middels mondelinge en/of schriftelijke feedback). Aangezien professionalisering hand in hand gaat met curriculumontwikkeling zal 

op basis van ervaringen en behoeften van de docenten evt worden bijgesteld. 

 

 

 

 

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

 

 

Zie 12: Met elkaar (pabo’s van HAN, InHolland en HvA) verkennen van de mogelijke toepassingen binnen de verschillende vakken, 

uitwisselen van good practices. Experts intensief laten samenwerken met elkaar bij het ontwikkelen van modules.   

Naast samenwerking met de genoemde Pabo’s wordt ook samengewerkt met de Universiteit Utrecht (Wetenschapsknoopunt, Centrum 

voor Onderwijs en Leren) en (momenteel gesprek gaande) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) 

Met de HAN en de HvA heeft de HU tbv W&T een cluster gevormd. Over de verdere werkwijze bij e.e.a. zullen wij nog met de HvA, 

InHolland en de HAN overleggen 

 

 

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.  

  

 

Zie onder 6 en 17 

 

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. 
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ITT zal voor alle vierdejaars studenten in het aankomend studiejaar (2014-2015) en het studiejaar erna (2015-2016) een apart 

programma aanbieden van tenminste 3 dagen. 

o   Dag 1 valt begin semester 2. Het wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren van de UU 

(COLUU) en de ITT collega’s zullen die eerste dag een inspirerende startdag organiseren. Vierdejaars studenten krijgen op die dag inzicht 

in de actuele stand van zaken mbt de wetenschappelijk ontwikkelingen en krijgen daarnaast handvatten hoe ze de koppeling kunnen 

maken naar wat deze wetenschappelijke ontwikkelingen/inzichten zouden kunnen betekenen voor vormen van onderzoekend, 

ontwerpend en ontdekkend leren in de klas (de toepassing in de praktijk dus). Dat laatste uiteraard ingebed in een meer theoretisch 

kader rondom de vraag wat onder deze begrippen verstaan wordt, hoe je daar met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën vorm 

aan kunt geven etc. etc. Studenten gaan zich vervolgens oriënteren op de vraag wat zíj er mee zouden kunnen en willen doen op hun 

werkplek. 

o   Dag 2 bestaat uit het feedback krijgen en geven op het voorgenomen plan hoe onderzoekend/ontwerpend leren vorm te geven in de 

praktijk. Studenten krijgen feedback van collega’s van het Wetenschapsknooppunt UU, COLUU, ITT docenten en medestudenten.   

o   Dag 3 bestaat uit het presenteren van opbrengsten en ervaringen door studenten die in de praktijk aan de slag zijn gegaan met W&T 

en uit het stil staan bij de vraag hoe deze kunnen bijdragen aan verbetering en ontwikkeling van W&T onderwijs in de school. Dit zullen 

zij doen tijdens de Wetenschap en Techniekacademie op 22 april. Studenten nemen voor het eindassessment een bewijs op dat zij 

onderzoekend/ontwerpend leren in de praktijk hebben gebracht. Het voorgenomen plan dat is uitgevoerd moet voorzien zijn van 

feedback door een vakdocent van de ITT of collega’s van het wetenschapsknooppunt of het COLUU.  

 

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

bereikt. 

 

Zie 17. De dagen zullen voor alle studenten worden ingeroosterd. Daarnaast zullen alle studenten die afstuderen binnen het 

professioneel werkconcept dienen te verantwoorden welke keuzes zij gemaakt hebben / willen gaan maken t.a.v. W&T in 

onderwijspraktijk, in hoeverre het aansluit bij hun eigen visie op goed onderwijs, hun eigen capaciteiten en competenties op dat terrein 

etc.  

Het werkconcept maakt onderdeel uit van het eindgesprek: het afrondende examen van de opleiding waarin startbekwaamheid op basis 

van een dossier en gesprek aangetoond dient te worden. 

 

 

 

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

bijstelt.  

 

Na elke stap in het kader van de inhaalslag een vindt een evaluatie door de projectleiders plaats.  

Zij monitoren de kwaliteit en volledigheid van het aangeboden programma, vervolgens de mate waarin studenten er actief mee aan de 

slag gaan en tot slot de kwaliteit van het onderdeel Wetenschap en Technologie onderwijs in het professioneel werkconcept bij 
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afstuderen. Indien tijdens één van de stappen blijkt dat extra informatie, begeleiding of instructie nodig is zal deze op de eerstvolgende 

“inhaaldag” worden aangeboden. 
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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) 

 

 

 

 

 

 
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) 

 

Met de Pabo’s van de HvA, InHolland en HAN wordt binnen het project samengewerkt in het kader van de peer reviews. Met hen worden 

over invulling van e.e.a. nog nadere afspraken gemaakt. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
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. 

 

Het is zinvol om regelmatig in het LOBO van de algemene voortgang van het project op de hoogte te worden gehouden 

 
 

D. Evaluatie en bijstelling 
 

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

 

 

 Systeem kwaliteitszorg ITT: Evaluatie onder studenten, panelgesprekken 

 Plannen projectleiders bespreken in curriculumcommissie 

 Monitoring en sturing door projectleiders. Projectleiders worden aangestuurd door een opleidingsmanager ITT (tevens voorzitter 

van de curriculumcommissie) 
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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. 


