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Toelichting bij het Format  
‘Wetenschap en Technologie in de pabo’ 
 
Inleiding 
 
Van leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat ze de bètatalenten van hun leerlingen 
herkennen en dat ze leerlingen kunnen enthousiasmeren voor wetenschap en technologie. Ook 
kunnen ze leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van op wetenschap en technologie gebaseerde 
denk- en werkwijzen.  

Om dit te stimuleren wil de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap investeren in het 
verbeteren van wetenschap en technologie in de curricula van alle lerarenopleidingen basisonderwijs 
(pabo’s)1. In de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen de Vereniging Hogescholen en de 
Minister wordt aangesloten bij de eigen verantwoordelijkheid van de hogescholen. Aan de pabo’s 
wordt ruimte geboden om zelf invulling te geven aan een goede vertaling van wetenschap en 
technologie naar eigen identiteit en omstandigheden.  

In de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Hogescholen en de Minister wordt daarvoor 
gesteld dat Hogescholen met één of meerdere pabo’s een financiële impuls krijgen in 2014 en 2015 
te benutten voor activiteiten in het studiejaar 2014-2015 en studiejaar 2015-2016. Deze middelen 
worden verstrekt met het doel dat vanaf studiejaarjaar 2015-2016 wetenschap en technologie 
opgenomen is in het curriculum van alle pabo’s en dat er vanaf datzelfde collegejaar leerkrachten 
afstuderen die onderwijs in wetenschap en technologie kunnen verzorgen.  

Om dit doel te bereiken wordt door de Vereniging van Hogescholen en namens deze het LOBO 
(overleg directeuren basisonderwijs) van pabo’s verwacht dat ze drie actielijnen implementeren: 

1. Wetenschap en technologie opnemen in het curriculum, niet als apart vak, maar als integraal 
onderdeel van tenminste aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Studenten die 
starten in collegejaar 2015-2016 krijgen onderwijs in wetenschap en technologie. Binnen de 
bestuurlijke afspraken wordt aanvullend geformuleerd dat er ook een verbinding van W&T in 
combinatie met cultuureducatie wordt nagestreefd aangezien ook binnen dit domein '21ste-
eeuwse' vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, inventiviteit en kritisch denken. 

2. Pabo-docenten professionaliseren zodat alle pabodocenten inzien wat wetenschap en technologie 
onderwijs inhoudt waarbij het gaat om een vakoverstijgende benadering met aandacht voor 
kennis, vaardigheden en houding. Docenten die wetenschap en technologie geven zijn gedegen 
geprofessionaliseerd. 

3. een inhaalslag verzorgen voor studenten die voor studiejaar 2015-2016 zijn begonnen met de 
opleiding tot leraar basisonderwijs. 
 

De pabo’s ontvangen via de lumpsumfinanciering middelen om de doelstellingen van deze drie 
actielijnen te verwezenlijken. Om dit proces in gang te zetten worden de pabo’s uitgenodigd een 
eigen ontwikkelingsplan te formuleren en voor te leggen aan de adviescommissie. Aan de hand van 
dit plan wordt toegewerkt naar de eigen doelstellingen en kan tussentijds en aan het einde van de 
projectperiode verantwoording worden afgelegd over de opbrengst. Hierna treft u enkele kaders en 
toelichtingen aan die u kunnen helpen bij het invullen van het format.  

1 Vergaderjaar 2012-2013, Kamerstuk 27923 nr. 151 
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Wetenschap & Technologie en Natuur & Techniek op de pabo  
 
Uit onderzoek naar de stand van Wetenschap en Technologie op de pabo’s (van Casteren, van den 
Broek, Hölsgens, & Warps, 2014) wordt duidelijk dat er sprake is van veel variëteit zowel wat betreft 
het gehanteerde begrippenkader als wat betreft de operationalisering in de curricula. Er wordt 
tevens geconstateerd dat er al heel wat gebeurt op de pabo’s al is het soms moeilijk vergelijkbaar. 
 
In het kader van het plan “Wetenschap en Technologie in de pabo” worden de pabo’s daarom 
uitgenodigd ambities te formuleren die voortborduren op de eigen situatie en leiden tot een 
kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het onderwijs in wetenschap en technologie. 
Belangrijk uitgangspunt bij dit alles is dat de acties moeten leiden tot een duurzame verankering van 
wetenschap en technologie onderwijs in het pabo programma.   
 
Een begripsbepaling 
 
Voor het invullen van het format willen we zoveel mogelijk toewerken naar het hanteren van een 
gemeenschappelijke kader. Dit maakt het mogelijk om tijdens de projectperiode beter met elkaar 
kennis en ervaringen te delen. We sluiten daarvoor aan bij de begripsbepaling zoals gehanteerd door 
de “Verkennningscommissie” , “ResearchNed” en het “SLO Leerplankader” (Clevers & Willems, 2013; 
van Casteren et al., 2014; van Graft, Klein Tank, Beker, & Bakker, 2013). Hoewel de grenzen diffuus 
zijn gaan we kort in op wat we binnen het format verstaan onder Wetenschap & Technologie, Natuur 
& Techniek en hoe deze zich onderling verhouden.  
 
• 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. W&T is dus ook bij andere 
basisschoolvakken en pabovakken toepasbaar is. Het SLO ontwikkelt momenteel het 
leerplankader voor Wetenschap en Technologie in samenhang met het domein OJW (natuur & 
techniek, aardrijkskunde geschiedenis) en zal verbindingen leggen naar cultuureducatie, taal en 
rekenen.  
W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op fundamentele menselijke 
neigingen zoals het willen: weten, kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken, delen. Dit komt 
tot uiting in het toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren waarmee  generieke (21ste-
eeuwse) vaardigheden worden aangesproken, zoals: creatief en kritisch denken, ondernemen en 
samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, reflecteren, schematiseren, 
omgaan met ICT, hoger orde denken.   
Wanneer we in het format W&T noemen wordt altijd gedoeld op de hier beschreven  
overkoepelend benadering die binnen alle vakken tot uiting kan komen.  

 
• Natuur en techniek ofwel N&T is het vak waarvoor de kennisbasis N&T (Meijerink, 2012) is 

ontwikkeld. Dit vak/domein is uitgebreid en betreft biologische, natuurkundige, chemische en 
fysisch-geografische verschijnselen uit de wereld van de natuur. Het gaat ook over materialen, 
producten en processen in de techniek en over natuur en milieueducatie en 
gezondheidseducatie. De kern van het vak betreft kennisverwerving van belangrijke concepten 
uit het vak/domein maar tevens ook om de didactiek waarlangs leerlingen deze inzichten 
ontwikkelen waaronder het leren hanteren van vaardigheden zoals onderzoeken en ontwerpen 
waarmee kennis, producten en processen ontwikkeld worden. 
Wanneer we in het format N&T noemen wordt altijd gedoeld op de vakmatige benadering die 
gericht is op didactiek van het ontwikkelen van kennis- en vaardigheden zoals ook omschreven in 
de kennisbasis N&T. 
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Samenvattend: Wanneer we in het vervolg spreken over W&T wordt gedoeld op de overstijgende en 
integrale grondhouding die op veel verschillende wijzen in het pabo-curriculum manifest kan 
worden. Wanneer gesproken wordt over N&T wordt gedoeld op het specifieke vak/domein dat 
afzonderlijk kan voorkomen of in samenwerking met andere vakken. 
 
Verschijningsvormen 
 
Hoewel alle pabo’s al aandacht besteden aan W&T en N&T (van Casteren et al., 2014) is er sprake 
van een grote variëteit in vormgeving van de uitvoering en de omvang en intensiteit. De 
veelvormigheid van de toepassing in de curricula kan echter afleiden van de na te streven doelen bij 
het W&T onderwijs. Ongeacht de uitwerkingsvorm zal in de beschrijving helder moet worden hoe de 
W&T doelen via het onderwijs bereikt worden. En dan kan er sprake zijn van: modules of vakken N&T 
met daarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren en kennisontwikkeling, (gecombineerde) 
minoren W&T, W&T of N&T geïntegreerde vakken,  vakprofileringstrajecten N&T, science leerlijnen, 
specifieke modules gericht op W&T deelvaardigheden zoals vragen stellen en socratisch gesprek, 
W&T gekoppelde met onderzoekslijnen in het kader van de reflective practionar, enz.  
 
Het project “Wetenschap en Technologie in de pabo” wil de afzonderlijke pabo’s de gelegenheid 
geven om aan te sluiten bij de eigen situatie en van daaruit toe te werken naar een duurzame 
verankering. Dit vraagt van de pabo’s dat er een kritische analyse wordt gemaakt van de huidige 
situatie zowel wat betreft de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van W&T en N&T, en dat hieruit 
eigen ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd die omgezet worden in realistische actieplannen.  
 
Om deze analyse inhoudelijk te duiden kan de pabo nu al gebruik maken van de kennisbasis N&T 
(Meijerink, 2012) voor de pabo en het concept SLO leerplankader W&T (van Graft et al., 2013) voor 
de basisschool. Daarnaast zal het SLO handreikingen voor de pabo ontwikkelen voor de verschillende 
opleidingsfases.  
 
Pabo docenten en W&T 
 
Zoals gesteld kan W&T in belangrijke mate tot zijn recht komen door het toepassen van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Het rapport van “ResearchNed” (van Casteren et al., 2014) laat 
zien dat er ten aanzien van de pabo-docenten winst te behalen is. Er kan gesteld worden dat het 
concept onderzoekend en ontwerpend leren bij pabo-docenten vooral op het niveau van passief 
weten bekend is. Ten aanzien van het (vaardig) en breed toepassen in het pabo onderwijs kan nog 
veel gedaan worden. Het zijn juist de pabo docenten zelf die kansen zien voor een vakoverstijgende 
leerlijn W&T juist ook bij andere vakken dan bij OJW. Een groot deel van de pabo docenten vindt 
namelijk dat iedere pabo docent in zijn onderwijs W&T via onderzoekend en ontwerpend leren zou 
moeten integreren. Bovendien vindt 80% dat elke pabo-docent met dit concept moet kunnen 
werken.  
Uit het bovenstaande blijkt dat er positief klimaat is om samen met collega pabo docenten toe te 
werken naar toename van kennis, vaardigheden en een positieve attitude ten aanzien van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Maar natuurlijk zijn nog niet alle pabo-docenten daar van 
overtuigd. Ieder pabo kan daarom het beste haar eigen situatie analyseren en deze positie uitwerken 
zodat de juiste interventies geformuleerd worden. 
 
Derde- en vierdejaars studenten en W&T 
 
In hoeverre de derde- vierdejaars studenten kennis hebben van en vaardig zijn in het toepassen van 
W&T verschilt van pabo tot pabo. We zien dat studenten onderzoekend en ontwerpend leren vaak 
wel als onderwijskundige toepassing herkennen maar dit minder koppelen aan de brede gedachte 
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die ten grondslag ligt aan W&T als grondhouding voor leren. Bovendien komt W&T als concept vaker 
voor dan alleen bij de koppeling  van W&T met N&T. Studenten zijn over het algemeen positief over 
W&T maar willen het ook in de praktijk kunnen toepassen. Hier ligt een kans om de derde- 
vierdejaarsstudenten een passend impulsprogramma te bieden afhankelijk van de beginsituatie van 
de pabo meer in kwantitatieve zin of meer in kwalitatieve zin uitgewerkt.   
 
Project intenties en verbinding met basisonderwijs 
 
Het is van belang de inhoudelijke uitwerking van dit programma nauw af te stemmen met 
ontwikkelingen in het basisonderwijs. Het gaat om zowel opdoen van kennis als onderzoekend en 
ontwerpend leren, waarbij een nieuwsgierige, kritische houding en generieke vaardigheden als 
analytisch vermogen en zelfstandig denken worden ontwikkeld. Scholen streven ontwikkeling van 
generieke, vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen wel na, maar dat kan nog explicieter. Voor 
de studenten van de pabo is het daarom ook belangrijk dat zij leren hoe zij een onderzoekende en 
ontdekkende houding bij leerlingen in het basisonderwijs kunnen stimuleren en hoe zij talenten van 
leerlingen kunnen ontdekken. Dit stelt ook eisen aan de docenten van de pabo, als het gaat om het 
herkennen en gebruiken van mogelijkheden binnen de diverse vakgebieden in het curriculum van de 
pabo. Pabo docenten kunnen bovendien ook een belangrijke rol spelen bij de professionalisering van 
zittende leraren. 
 
 
Clevers, H., & Willems, R. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair 

onderwijs. Utrecht -Den Haag: PO-Raad, Platform Bèta Techniek. 
Meijerink, H. (2012). Een goede basis, Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. Den Haag: HBO-

raad, vereniging van hogescholen. 
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. 
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. 
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A. Algemene gegevens TMH 
 

1. Gegevens van de pabo  
 
Naam pabo Thomas More Hogeschool 
Brinnummer  30VP 
Postadres Stationssingel 80 
Postcode 3033 HJ 
Bezoekadres Stationssingel 80 
Postcode 3033HJ 
Plaats Rotterdam 
Hogeschool Thomas More Hogeschool 
Website www.thomasmorehs.nl 

 
2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Erwin Groenenberg 
Functie Docent N&T 
Organisatie Thomas More Hogeschool 
Telefoonnummer  
Mobiel nummer 06 10279302 
Emailadres e.groenenberg@thomasmorehs.nl 

 
 
3. Overige relevante gegevens van de pabo 

 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen: n.v.t 

 
     Studentaantallen: 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014  
(Thomas More Hogeschool zit in een bijzondere situatie. Door de verzelfstandiging 
van onze hogeschool groeien wij in het studiejaar 2014-2015 naar meer dan 600 
studenten) 
Uitsplitsing naar leerjaar: 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
142 104 86 65 

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

Jaar 1 Jaar 2 
35 21 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject:  
23 HIJ instromers  

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
23,50 fte 

 
     Aantal docenten op 1-mei 2014 

35 docenten 
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B. Projectplan TMH 
 
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 bij2. 
 

 
Onderzoekslijn 
De onderzoekslijn op Thomas More Hogeschool is nu nog een losse lijn die door de onderzoeksonderwerpen verbonden is met de beroepspraktijk van de 
studenten. In Pabo 1 staat de eigen onderzoekende houding van studenten centraal. Ze ontwikkelen een betoog over een vastgesteld onderwerp en ze 
onderzoeken hun houding voor de klas. Pabo 2 werken studenten vanuit een eigen (beperkte vraag) een eigen onderzoekje uit waarbij interviewtechnieken 
worden geoefend. De Pabo 3 studenten werken in onderzoeksteams aan een vraag vanuit het werkveld. Daarin staan de onderzoeksvraag, verantwoording 
en borging van resultaten en projectmatig werken en handelen op het lesprogramma. 
 
W&T is in het onderwijs van Thomas More Hogeschool niet als zodanig expliciet benoemd, maar het is op verschillende momenten wel aanwezig. 
 
In pabo 1 (sem.1) leggen we de basis door bij de student zelf te beginnen. Studenten ontwikkelen een open en nieuwsgierige attitude t.a.v. kinderen, hun 
gedrag, t.a.v. de school, hun mentor, het onderwijs en zelfs t.a.v. zichzelf, als volwassen kind en professional in spe. In semester 2 onderzoeken we 
verschillende opvattingen over onderwijs en bij die concepten behorende onderwijspraktijken. 
 
De studenten verwerven binnen de vakken inhoudelijke kennis en vaardigheden (waaronder W&T vaardigheden). De studenten leren en werken (onder 
andere bij N&T) met onderzoekend leren bij kinderen vanuit het vijfstappenplan. Ze oefenen met het ontwerpproces. In de module ‘communicatie en 
filosofie’ leren ze met kinderen filosoferen. En bij Golev bijvoorbeeld maken ze kennis met verwonderen en ontdekken vanuit het principe van theologiseren 
met kinderen dat aansluit bij breinvriendelijk onderwijs. Waar mogelijk sluiten de colleges taal en rekenen aan bij de inhoud van de overige vakgebieden.  

2 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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Pabo 2 bestaat op Thomas More Hogeschool voor een deel  uit projecten en vakverdiepingen. De verschillende projecten (theaterproject, identiteit, vrijheid 
geef je door en schoolomgeving) bieden studenten de mogelijkheid om de eigen onderzoekende houding, creativiteit, flexibiliteit, identiteit en 
ontwerpvaardigheden te ontwikkelen. Daarbij krijgen ze de mogelijkheid om dit aan te leren aan leerlingen, door de assessments die plaatsvinden in de 
beroepspraktijk, samen met leerlingen.  
In de reguliere lessen vindt verdieping plaats. Zo versterken we de eigen onderzoekende attitude met kennis en inzichten over kinderen, hun ontwikkelings- 
en leerprocessen, groepsdynamische processen in de klas. Daarnaast versterken ze het eigen subjectief werkconcept. Ook zoeken de studenten 
oplossingen voor bewegingsproblemen van kinderen. 
 
In alle vakverdiepingen worden de verschillende vakgebieden verdiept of uitgebreid met verbindingen met andere vakken. In alle vakverdiepingen werken 
de studenten toe naar het ontwikkelen van een beroepsproduct dat ze ontwerpen en theoretisch onderbouwen voor hun beroepspraktijk. Bij de 
vakverdieping W&T komt onderzoekend leren, de techniek- en onderzoekcyclus opnieuw aan bod. Via het spel Moendoes ontdekken studenten hoe 
leerlingen spelenderwijs in aanraking kunnen komen met onderzoek. Het beroepsproduct dat bij deze modules gemaakt moet worden kan een aanwijzing 
zijn in hoeverre ze in staat zijn lesmateriaal te ontwikkelen voor leerlingen.  
 
Pabo 3 
In het derde jaar werken de studenten toe naar het ontwerp van hun eigen school. Ze ontwikkelen hun eigen schoolgids of maken een website voor hun 
school. Daarin combineren ze de opgedane kennis en bundelen ze hun visie op onderwijs. De studenten doen in het derde jaar kennis op over de werking 
van het brein en relateren dat aan de ontwikkeling van kinderen. 
De derdejaars studenten ronden in pabo 3 het project schoolomgeving af, tijdens een werkweek waarin ze een breinvriendelijke werkweek voor leerlingen 
(onder-, midden-, of bovenbouw) moeten ontwikkelen. In dit beroepsproduct combineren de studenten de opgedane kennis over leren aan de kennis van 
buitenlessen, in interactie met de omgeving.  
 
In Pabo 3 zijn er twee projecten rondom het thema Hersenen in Actie.  
Tijdens deze projecten worden actuele inzichten in de werking en de ontwikkeling van de hersenen aangeboden en worden deze inzichten vertaald naar 
toepassingen in het onderwijs. Dat betekent dat studenten vanuit een wetenschappelijke onderbouwing onderwijsvormen initiëren die 
onderwijs(neuro)psychologisch verantwoord zijn en die gericht zijn op onderwijs van de toekomst. 
 
Pabo 4  
Pabo 4 is gericht op het afstuderen van onze studenten. Voordat ze hun LIO in kunnen moeten ze een keuzeminor volgen. In deze minoren verdiepen de 
studenten hun vaardigheden (o.a. Bewegingsonderwijs of Onderwijs Innovatie). Ze oefenen met hun onderzoekende houding (o.a. Onderwijs Innovatie, 
Internationalisering, Passend Onderwijs) of vergroten hun creatief handelen (o.a. Bewegingsonderwijs, Cultuur) 
In de minor bewegingsonderwijs wordt de basis die aangelegd is in pabo 2 verder uitgediept. 
 
In de minor Onderwijs Innovatie (Pabo 4) wordt samen met studenten onderzocht welke vormen van onderwijs leiden tot een verbetering van het onderwijs 
in de nabije en verre toekomst. Dat gebeurt door het onderzoeken van theorieën (van (traditionele) onderwijsvernieuwers), het bezoeken van scholen, het 
uitproberen van daarbij passende vaardigheden. Aan bod komen in ieder geval de thema’s die horen bij traditionele vernieuwers zoals Montessori, dalton 
en Jenaplan, maar ook IPC, het nieuwe leren, atelieronderwijs, inzet moderne media en gebruik van moderne technologieën. De minor wordt ten alle tijden 
vorm gegeven in nauw overleg met de studenten. 
Het deeltijd onderwijs is gebaseerd op het voltijdonderwijs, maar deze studenten krijgen expliciet W&T-college in theorie en praktijk. 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
1. In hoeverre en op welke wijze zijn de pabo docenten bekend met W&T en maken in de lessen gebruik van W&T om ook de studenten 

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

De docenten die lesgeven in het domein OJW (inclusief de docenten GOLEV) zijn zich bewust van en hebben kennis over de W&T inhouden en 
vaardigheden. Vaak blijft dit beperkt tot de vakgebonden vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden zijn verweven in de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek en Golev. De brede blik op de W&T vaardigheden en de toepassing ervan in het onderwijs is onder de docenten van 
Thomas More Hogeschool minder goed ontwikkeld. De overige docenten hebben wel W&T vaardigheden geïntegreerd in hun lessen, maar zijn zich 
daarvan minder/niet bewust. De W&T vaardigheden worden niet bewust ingezet. Daarom is het belangrijk dat de docenten van Thomas More Hogeschool, 
de mogelijkheden van de inzet van W&T vaardigheden gaan zien. Ze moeten hernieuwd kennismaken met het nut en de noodzaak om W&T vaardigheden 
gericht in te zetten in het onderwijs, zodat studenten deze kunnen meenemen in hun beroepspraktijk. 
De docenten die de onderzoekslessen verzorgen/begeleiden (11 docenten: uit de vakgroepen bewegingsonderwijs, pedagogiek, N&T, taal, rekenen, 
pedagogiek en psychologie) zijn gericht op het aanleren van een (duurzame) onderzoekende houding bij studenten Pabo 1 t/m 3, maar leggen over het 
algemeen geen link met het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij kinderen. 
Het is dus wenselijk om nut en noodzaak van W&T (regelmatig) onder de aandacht te brengen van de docenten en een koppeling te maken tussen W&T en 
de onderzoekslijn waarbij verbinding gelegd wordt tussen het onderzoek van studenten en het aanleren van een onderzoekende houding bij kinderen. (zie 
schema 1) 

 
 
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. 

Alle studenten hebben de basisvaardigheden van W&T gedurende de eerste drie jaar van hun studie gekregen. Doordat W&T niet expliciet is gemaakt 
ontbreekt bij de meeste studenten het inzicht in de nut en noodzaak van W&T vaardigheden voor de ontwikkeling van leerlingen tot nieuwsgierige, 
onderzoekende en creatieve volwassenen. 
Voor deze studenten is het wenselijk in drie Masterclasses bewust te worden van: 

1. Nut en noodzaak van W&T voor de ontwikkeling van kinderen 
2. Mogelijkheid om W&T in het onderwijs te integreren 
3. Herhaling van de W&T vaardigheden uit voorgaande jaren (samen met docenten) en praktische toepassingsmogelijkheden (een W&T-

vaardigheden opdracht tijdens de stage)  
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2. Gewenste situatie 
 
W&T zichtbaar in alle vakken: 

 
Schema 1 Versterken en zichtbaar maken van  21e eeuwse vaardigheden in vakonderwijs 

Planning: 14/15 per 1 14/15 per2 14/15 per 3 14/15 per 4 

Inhoudelijk aftrap en vervolg trainingen (mmv 
Wetenschapsknooppunt Zuidholland (samenwerking 
Erasmus universiteit en TU Delft)), docenten tijdens 
ontwikkeldagen 

Aug + nov feb apr  

Versterken 21ste eeuwse vaardigheden in eigen 
vakgebieden en toetsing aan projectdoelen 

xx xx xx  

Presentatie van aanpassingen aan forum bestaande uit 
docenten peerview pabo’s 

   jun 

W&T conferentie met masterclasses voor docenten, 
studenten en leerkrachten 

 feb   

 15/16 per 1 15/16 per 2 15/16 per 3 15/16 per 4 
Start herziene vaklessen xx xx xx xx 
Evaluatie en bijstelling xx xx xx xx 
Terugkoppeling ervaringen nov feb apr jun 
Ontwikkelen W&T criteria in de einddoelen (werkgroep) xx xx   
W&T criteria presenteren aan collega’s   apr  
W&T criteria opnemen in noodzakelijk documenten   xx xx 
 16/17 per 1 16/17 per 2 16/17 per 3 16/17 per 4 
Uitvoering professionele ontwikkelingslijn O&O&O voor 
hele pabo 

xx xx xx xx 

     
 
Koppeling Professionele ontwikkeling aan O&O 
 

Schema 2 Planning koppeling professionele ontwikkeling aan O&O 
Planning: 14/15 per 1 14/15 per2 14/15 per 3 14/15 per 4 

Ontwikkelen professionele ontwikkelingslijn gekoppeld aan 
O&O (mmv Wetenschapsknooppunt Zuidholland 
(samenwerking Erasmus universiteit en TU Delft)) 

xx xx xx  

Concept programma Professionele O&O    xx 
 15/16 per 1 15/16 per 2 15/16 per 3 15/16 per 4 
Start pilot groepen professionele ontwikkelingslijn O&O xx xx xx xx 
Evaluatie en bijstelling xx xx xx xx 
Definitief programma Professionele O&O    xx 
 16/17 per 1 16/17 per 2 16/17 per 3 16/17 per 4 
Uitvoering professionele ontwikkelingslijn O&O voor hele 
pabo 

xx xx xx xx 
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Schema 3 Uitwerking koppeling Professionele Ontwikkeling en O&O 
(In projectgroep nog verder uitwerken in overleg met TU Delft en Erasmus universiteit) 

 prof. ontwikkeling vaardigheden onderzoek Basisonderwijs 
Pabo 1     
Pabo 2     
Pabo 3     
Pabo 4     

 
 

Rode draad Wereld, wetenschap en wijsheid 
 
Schema 4: Planning rode draad 

Planning: 14/15 per 1 14/15 per2 14/15 per 3 14/15 per 4 

Ontwikkelen Pabo 1  
(mmv Wetenschapsknooppunt Zuidholland (TU Delft)) 

  xx xx 

 15/16 per 1 15/16 per 2 15/16 per 3 15/16 per 4 
Ontwikkelen Pabo 2  
(mmv Wetenschapsknooppunt Zuidholland (TU Delft)) 

xx xx   

Ontwikkelen Pabo 3  
(mmv Wetenschapsknooppunt Zuidholland (TU Delft)) 

 xx xx  

Uitvoeren Pabo 1    xx 
 16/17 per 1 16/17 per 2 16/17 per 3 16/17 per 4 
Ontwikkelen Pabo 4  
(mmv Wetenschapsknooppunt Zuidholland (TU Delft)) 

xx xx xx  

Aanpassen Pabo 1 xx xx   
Uitvoeren Pabo 1    xx 
Uitvoeren Pabo 2   xx  
Aanpassen Pabo 2    xx 
Uitvoeren Pabo 3  xx   
Aanpassen Pabo 3   xx  
 17/18 per 1 17/18 per 2 17/18 per 3 17/18  per 4 
Uitvoeren Pabo1    xx 
Uitvoeren Pabo 2   xx  
Uitvoeren Pabo 3  xx   
Uitvoeren Pabo 4 xx xx   
Aanpassen Pabo 4  xx xx xx 
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Schema 5 Uitwerking Rode draad 

 Soort werkvorm basisonderwijs 
Pabo 1 periode 4 Kennismaking met 

onderzoekend en ontdekkend 
leren  in de stad. Bezoek aan 
bedrijven en musea. Herhaling 
van vaardigheden en de 
mogelijkheden voor kinderen, 
onder begeleiding uitwerken  

Onderzoekend en ontdekkend 
leeractiviteit in de stage 

Pabo 2 periode 3 In één week een dagdeel 
wetenschap en technologie 
ontwikkelen en aan het einde 
van de week verzorgen voor 
een basisonderwijsgroep 

Bovenbouw groep bezoekt de 
pabo 

Pabo 3 periode 2 Pabo studenten ontwikkelen 
samen met techniek of groen 
onderwijs studenten een 
Wetenschap en Technologie 
festival waarbij de leerlingen 
van verschillende basisscholen 
een duurzaamheidsvraagstuk 
van een bedrijf oplossen 

W&T festival op meerdere 
basisscholen voor 
verschillende groepen, 
afhankelijk van specialisatie 
studenten. 

Pabo 4 periode 1 t/m 3 Minor Wereld Wetenschap en 
Wijsheid. Minor die verdieping 
geeft aan het aanbrengen van 
een onderzoekende, creatieve 
en nieuwsgierige houding bij 
leerlingen. Studenten werken 
toe naar een advies over 21ste 
eeuwse vaardigheden in het 
onderwijs op hun LIO-school. 
Door deze minor worden 
studenten W&T-coördinator. 

Student werkt een W&T lijn 
voor de LIO-school uit, samen 
met de coach op de school.  
 
De coach wordt getraind 
samen met de student en wordt 
ook W&T-coördinator. 

 

 
 
 

TMH Projectplan ‘Wetenschap en technologie op de pabo’ 2014   



 
 

12 

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. 
 

1. Een integratie van professionele ontwikkeling en onderzoek waarbij de onderzoekende houding van studenten als basis voor onderzoek dient en 
de koppeling van student ontwikkeling naar onderzoekend en ontwerpend leren in de beroepspraktijk kan worden gelegd. Studenten ervaren wat 
de meerwaarde van ontwerpenonderzoek voor hun eigen ontwikkeling is. 

2. W&T expliciet opgenomen in het curriculum van (in elk geval) de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, GOLEV en N&T. Door de invoering van 
AK/GS en NT toetsing voor de poort wordt het instroomniveau hoger. Hierdoor kan het onderwijs aan studenten omgevormd worden, waarbij het 
gericht is op de noodzakelijke vaardigheden (W&T vaardigheden). Het onderwijs wordt omgevormd van kennisgericht naar vaardigheid-gericht, 
waarbij studenten hun eigen verdieping vormgeven. Door deze omkering wordt in alle drie de vakken de didactiek van o.a. ontmoeten, ontdekken, 
onderzoeken leidend, waarbij docenten voordoen en studenten oefenen in een veilige omgeving (de eigen paboklas) en uitvoeren met kinderen in 
de klas.  

Voor Golev geldt dat er een doorlopende leerlijn wordt ontwikkeld waarbij het verhaal en onderzoek en ontwerp van het eigen verhaal vanuit 
verschillende perspectieven centraal staat. 

3. W&T vaardigheden een duidelijke plaats hebben in de projecten van Pabo 2 (kunstproject, identiteit, vrijheid geef je door en schoolomgeving) 
4. In deze projecten wordt ingevoerd dat het ontwerponderzoek gekoppeld is aan de uitvoering van bijvoorbeeld een theaterstuk of een dagdeel 

buiten les. Door deze opzet ontwikkelen studenten kennis en vaardigheden over onderzoekend en ontdekken/ ontwerpend leren. Een W&T rode 
draad (zie schema 5) 

Met in pabo 1 integratie van 21e eeuwse vaardigheden in een opdracht voor elkaar. In pabo 2 ontwerpend leren samen met leerlingen (kennis en 
vaardigheden in de praktijk). In pabo 3 ontwerpend leren op basis van een echte vraag. 
5. Een W&T minor in Pabo 4. 
6. Versterken van onze relatie met stagescholen die een W&T profiel nastreven 

 
  
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.  
 

W&T een duurzame geïntegreerde plek geven in het curriculum vereist een beleid waarin studenten zelf een onderzoekende houding krijgen en weten wat 
de meerwaarde is voor zichzelf en voor kinderen. Daarnaast moeten de studenten leren hoe ze een onderzoekende houding bij leerlingen kunnen 
activeren.  
Het in noodzakelijk dat wij studenten  
1. een onderzoekende houding aanleren en  
2. studenten leren leerlingen een onderzoekende houding te krijgen 
Om dat te realiseren is het belangrijk dat studenten: 
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1. Geprikkeld worden om de vragen die ze hebben met een groep uit te zoeken en te presenteren. Er ontstaat dan een koppeling tussen 
Professionele beroepshouding en onderzoek. Voor alle docenten is het daarom belangrijk goed op de hoogte te zijn van W&T-vaardigheden, 
het belang voor kinderen en de wijze waarop dit aangeleerd kan worden aan kinderen) 

2. Bij alle vakken (in elk geval aardrijkskunde, geschiedenis, N&T) regelmatig les krijgen waarbij de W&T vaardigheden op student- en 
leerlingniveau aan de orde komen zodat ze weten hoe het moet worden toegepast. Bij Golev biedt de (conceptuele) kennisbasis mogelijkheden 
om een onderzoekende houding van kinderen te stimuleren omdat het kind het vertrekpunt is. Zowel in de vaklessen Golev als in het project 
identiteit wordt nog concreter gewerkt met het theologiseren van kinderen. 

3. In Pabo 2 tijdens de projecten uitgebreid in aanraking komen met het aanleren van W&T vaardigheden aan leerlingen. 
4. Een W&T rode draad krijgen (via de professionele beroepshouding en) waarbij jaarlijks in een bepaalde week W&T-vaardigheden op het 

rooster staan (Pabo 1 periode 4, Pabo 2 periode 3, Pabo 3 periode 2, Pabo 4 in een minor). 
Zie de schema’s 1 t/m 5 

 
 
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. 

 
Docenten aan Thomas More Hogeschool zijn bekend met de meerwaarde van W&T aan leerlingen van de basisschool. Ze kunnen studenten begeleiden bij 
hun eigen (onderzoeks)vragen en weten de onderzoekende houding van studenten te helpen ontwikkelen. De docenten kunnen het verband leggen tussen 
de onderzoekende houding van studenten en het aanleren van W&T-vaardigheden aan leerlingen van het basisonderwijs. Daarnaast hebben in ieder geval 
de OJW-docenten aan het begin van het schooljaar 2015-2016 W&T een duurzame en zichtbare plek in hun onderwijs gegeven en zijn zij in staat om hun 
studenten Professionele ontwikkeling te begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen W&T-vaardigheden en weten zij hoe studenten W&T-vaardigheden 
kunnen aanleren aan leerlingen.  
 

1. Aan het begin van elk jaar starten de docenten van Thomas More Hogeschool met een tweedaagse bijeenkomst. Tijdens de tweedaagse van 22 en 
23 augustus 2014 is een dagdeel ingevuld met: 

a. De inhoud van W&T-vaardigheden 
b. Het belang van W&T voor kinderen  
c. W&T in je eigen vak, waar en op welke manier? 

2. Gedurende de studiejaren 2014-2015 zullen er drie bijeenkomsten zijn: in november, februari en april met als thema: 
a. Duurzame implementatie van W&T in je vak.  
b. Begeleiden van Professionele ontwikkelingsvragen in een onderzoekstraject 
c. Hoe worden (blijven) kinderen jonge onderzoekers? 

3. Door middel van een conferentie met masterclasses die we verzorgen voor pabodocenten, 3e en 4e jaars studenten, leerkrachten van W&T 
profielscholen en overige leerkrachten van convenant Samen Opleiden: 

a. In 2020 30 nieuwsgierige onderzoekers in je klas?! 
b. Wetenschap en Technologie; geen kennis maar vaardigheden! 
c. Probleemgestuurd lesgeven 
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d. Onderzoeken en ontwerpen in het basisonderwijs 
De docenten uit de W&T werkgroep nemen, naast de professionaliseringstraject voor het hele team, deel aan diverse masterclasses en 
workshops door Thomas More Hogeschool georganiseerd (bijvoorbeeld Masterclass van prof. Yong Zhao, i.s.m. Onderwijs Maak je Samen) 
en/of landelijke of regionale masterclasses (zoals Wetenschap en technologie  als grondhouding en vakoverstijgende benadering en de 
Pabonetwerk Zaakvakkenconferentie in april 2015). Daarnaast gaan de docenten Golev een uitgebreid traject van drie jaar in met als 
thema theologiseren met kinderen (met o.a. masterclass Cognitieve Science of Religion). 

 
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. 

 
Studenten Pabo 3 en Pabo 4 (en ook onze collega’s in het basisonderwijs) hebben in principe alle W&T-vaardigheden impliciet meegekregen. Het is de 
ambitie van Thomas More Hogeschool om de studenten (en zittende leerkrachten) bewuster te maken van dit instrument en ze duidelijk de meerwaarde en 
plek van W&T in het onderwijs te laten ervaren. Dit willen we doen door het organiseren van een conferentie (zie ook bij punt 5): 
 

1. In 20120 30 nieuwsgierige onderzoekers in je klas?! 
2. Wetenschap en Technologie; geen kennis maar vaardigheden! 
3. Probleemgestuurd lesgeven 
4. Onderzoeken en ontwerpen in het basisonderwijs 
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3. Ontwikkelingsplan 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 

5. 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 
 
 

1. Duidelijke integratie van W&T in alle vakken: Resultaten in juni 2015 presenteren aan collega’s, verantwoording in vakinhoudelijke 
beschrijvingen. (zie schema 1) 

2. Onderzoeken mogelijkheden om professionele ontwikkeling, onderzoek en W&T te verbinden (zie schema 2, schema 3 (moet 
verder worden uitgewerkt iom commissie professionele ontwikkelingslijn, commissie O&O en commissie W&T) 

3. Uitwerken koppeling professionele vaardigheden, onderzoek en W&T. (zie schema 2 en schema 3) 
4. Werven van W&T-profiel scholen voor rode draad activiteiten 
5. Globale uitwerking rode draad W&T (zie schema 4 en 5) 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

1. Uitvoering van W&T in alle vakken en terugkoppeling van de resultaten d.m.v. een videoverslag aan collega’s in 
scholingsbijeenkomsten in november, februari, april, juni/juli. (zie schema 1) 

2. Terugkoppeling bevindingen koppeling professionele vaardigheden, onderzoek en W&T 
3. Verbeteren professionele vaardigheden, onderzoek en W&T 
4. Uitwerken rode draad W&T activiteiten in samenwerking met W&T-profielscholen (Zie schema 4 en 5) 
5. Uitvoeren eerste W&T rode draadactiviteiten (Zie schema 4 en 5) 
6. Ontwikkelen minor W&T (Zie schema 4 en 5) 
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6. 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 

 De precieze doelen en inhouden zijn door de gekozen werkwijze vooraf nog niet precies vast te 
stellen. Het is de bedoeling dat onze collega’s zelf aan de slag gaan met W&T en vanuit deze houding 
meer gevoel krijgen bij deze vaardigheden waardoor ze vanuit intrinsieke motivatie hun vak verrijken 
met W&T vaardigheden (dus niet: deze vaardigheden krijgen opgelegd). Gedurende het project 
worden steeds activiteiten ondernomen om docenten tot (samen) ontwerpen aan te sporen, 
ontworpen activiteiten te toetsen aan de doelen van het project en onderling af te stemmen.  In de 
loop van het project worden de uitkomsten van dit proces stap voor stap scherper gedefinieerd.  

 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
Gezondheid 
Milieueducatie 
 

In de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en N&T leren de studenten op welke wijze W&T 
vaardigheden aan kinderen moeten worden aangeleerd. De studenten maken op diverse manieren 
kennis met de vaardigheden doordat tijdens de lessen de docenten voorbeelden vanuit hun 
vakgebied laten zien. De studenten oefenen met W&T tijdens de lessen van de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis en N&T en ze verzorgen in hun stage W&T-activiteiten. 
In de projecten waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en N&T betrokken zijn, zijn het 
aanleren van en oefenen met de W&T vaardigheden opgenomen. 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

De W&T-vaardigheden worden bij de vakken rekenen/wiskunde en Nederlandse taal zoveel mogelijk 
versterkt door een koppeling te maken tussen deze vakken en projecten, onderzoek en 
vakverdiepingen. 

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

Deze vakken sluiten vanuit de creatieve vaardigheden bij W&T aan. Deze vaardigheden krijgen een 
duidelijke plaats in hun vakonderwijs, de vakverdiepingen en de minor cultuur. 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Door de koppeling van professionele ontwikkeling en O&O wordt de professionele beroepshouding 
van studenten verbonden met onderzoekend en ontwerpend leren. 
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Minor 
 
Vakprofilering (Meijerink, 2012) 
 
 
Onderzoekslijn reflective 
practioner 
 
W&T lijn  
 
 
 
 
 
 
Leerwerk gemeenschappen 
 
Thema’s 
 

 
Een minor W&T voor studenten die zich verder willen verdiepen in deze vaardigheden. (zie schema 5) 
 
De criteria voor de beroepsproducten worden vergeleken met de criteria voor W&T. Waar nodig 
zullen ze worden aangevuld met nieuwe criteria of aangepast. (zie schema 1) 
 
De onderzoekslijn wordt gekoppeld aan de professionele ontwikkelingslijn (zie schema 3) 
 
 
Thomas More Hogeschool ontwikkelt een rode draad voor W&T gekoppeld aan de professionele 
ontwikkeling en onderzoeksvaardigheden. Deze rode draad wordt versterkt door jaarlijks per leerjaar 
een W&T opdracht uit te voeren in samenwerking met het werkveld. Pabo 1 in de vorm van een 
stageopdracht. Pabo 2 d.m.v. een W&T activiteit voor een bovenbouwgroep op de pabo. Pabo 3 door 
een W&T-festival voor basisscholen waarbij leerlingen duurzaamheidsproblemen oplossen van 
bedrijven, i.s.m. een technische en/of groene beroepsopleiding. (zie schema 5) 
 
In projecten zijn de projectvaardigheden doorgelicht. Er is gezocht naar vaardigheden die 
onderzoekend en ontwerpend gedrag bij kinderen stimuleren. (zie schema 1) 

Overige:  
 

7. 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.3  

 
Zodra het leerplankader beschikbaar is wordt het naast de plannen gelegd en wordt er samen met het basisonderwijs gekeken of de 
beschreven W&T-lijn aansluit bij het leerplankader. 
 

 
8. Beschrijf hoe u vaststelt of de student resultaten met betrekking tot W&T aan de maat zijn. Welke vormen van toetsing worden 

gehanteerd en welk referentiekader gebruikt u daarbij.  
 

De afzonderlijke vakken toetsen de W&T resultaten in de vakgebieden. 
De rode draad zorgt voor duidelijk te beoordelen producten waarbij de W&T vaardigheden een belangrijke plaats krijgen. 
In de criteria voor de beroepsproducten worden de criteria voor W&T opgenomen. 

3 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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Door koppeling van de professionele ontwikkelingslijn aan O&O wordt ieder half jaar een beoordeling op de onderzoekende houding van 
studenten gedaan. 

 
9. Beschrijf hoe u in het te ontwikkelen curriculum samenwerkt/spiegelt met de basisonderwijs ten aanzien van (veranderende) 

situatie rond W&T in het basisonderwijs.  
 

Het W&T traject wordt vormgegeven in samenwerking met het basisonderwijs. Doordat leerkrachten betrokken zijn bij de conferentie 
met masterclasses. In de rode draad van W&T worden expliciet oefening in en met het basisonderwijs opgenomen. Hierover vindt 
afstemming met het werkveld plaats. Daarnaast zal de minor zo worden ingericht dat onze studenten W&T-coördinator worden samen 
met hun coach op hun lio-school. 

 
 
Professionaliseren pabo docenten:  
 

10. 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.  

 
Docenten kunnen de meerwaarde van W&T voor kinderen benoemen. Ze weten hoe ze W&T in hun onderwijs kunnen inbedden en 
integreren W&T in hun onderwijs op zo’n manier dat studenten duidelijk zicht hebben op de W&T vaardigheden.  
Docenten zijn in staat om studenten te begeleiden bij het aanleren van een onderzoekende houding en de studenten bewust te maken 
van de noodzaak en mogelijkheden om dit aan leerlingen aan te leren. 
Docenten zijn in staat om vak-geïntegreerde leeractiviteiten zoals in de Rode draad te verzorgen, begeleiden en beoordelen. 
Docenten zijn in staat W&T activiteiten in lessen/ lesontwerpen van studenten te herkennen en beoordelen. 

 
11. 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. 
 
 
Zie schema 1, 2, 3, 4 en 5 

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

 
 
Zie schema 1, 2, 3, 4 en 5 
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13. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Voor regionale activiteiten afstemmen met Educom-pabo’s. 
 
Inhoudelijke afstemming en peerreviews in samenwerking met Interactum-pabo’s 
 
Ondersteuning en onderzoek samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Zuidholland (TU Delft en Erasmusuniversiteit)  

 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 
 

14. 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.  

  
De studenten weten welke vaardigheden W&T vaardigheden zijn, hoe zij ze in hun onderwijs kunnen integreren en wat de meerwaarde 
ervan is voor de ontwikkeling van hun leerlingen.  
 

 
15. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel bij de betreffende studenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van 

de bijbehorende activiteiten zoals: frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 
 
Studenten worden dmv een conferentie met workshops samen met docenten en leerkrachten basisonderwijs geholpen bij het behalen 
van bovenstaande doelen. Deze activiteiten zullen rond februari worden uitgevoerd zodat de vierde jaars studenten ze nog kunnen 
inzetten in hun LIO. 
 

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

bereikt. 
 

Zoals aangegeven door het organiseren van masterclasses tijdens de conferentie waarbij alle 3e en 4e jaars studenten verplicht bij 
aanwezig moeten zijn. Daarnaast willen we ook een dubbelslag naar het basisonderwijs en de docenten maken. Door deze activiteiten 
breed aan te pakken trainen we studenten, het werkveld en de eigen collega’s zodat kennis via meerdere kanalen in het 
(basis)onderwijs komt. 
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17. Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelen7 en indien nodig deze tijdens de twee projectjaren 
bijstelt.  

 
Bij het vormgeven van de masterclasses tijdens de conferentie zou een W&T opdracht gegeven kunnen worden (eventueel gekoppeld 
aan een prijs). De opdrachten (W&T voorbeelden in het onderwijs) (verplicht voor 3e en 4e jaars en facultatief voor zittende 
leerkrachten en docenten) kunnen verzameld worden op de site van Thomas More Hogeschool en de tien beste kunnen in druk worden 
gepubliceerd en verspreid onder de partnerscholen van Thomas More Hogeschool.  
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C. Proces deelname TMH 
 
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  
 

18. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen (toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 
2x, 2015 3x, totaal 5) 

 
Participatie aan bijeenkomsten.  

 
Cluster procesactiviteiten  

 
19. 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) 
 

Zie vraag 13 

 
20. 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) 
 

Zie bij onderdeel 13 

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

Nog niet bekend 

 
 

TMH Projectplan ‘Wetenschap en technologie op de pabo’ 2014   



 
 

22 

Overige samenwerking pabo’s 
 
Naast de geformaliseerde procesactiviteiten zullen pabo’s elkaar ook ontmoeten op basis van andere samenwerkingsverbanden en hier 
synergie willen bereiken. 
 

22. Beschrijf met welke andere pabo’s en op welke punten u met elkaar wilt uitwisselen en samenwerken. 
 

Zie vraag 13 
 

 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

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

 
 
Zie schema’s 1 t/m 5 
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Eindnoten bij het format  

 

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

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

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

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

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