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-  4x MT / CCO cursusjaar 2014-2015: november 2014, januari 2015, maart 2014, juni 2015 
-  2x RVT cursusjaar 2014-2015: januari 2015 (12-13 januari en/of 26 januari) en 13 april 2015 
 

Inzet en kosten 

o Personele kosten en materiële kosten 
Zie excell bestand overzicht Lobo gelden 

 

Contents 
Projectplan wetenschap en Technologie in de pabo ............................................................................... 1 
Inleiding en probleemanalyse .................................................................................................................. 2 
Projectdefinitie ......................................................................................................................................... 2 
Relatie met andere projecten .................................................................................................................. 3 
Professionalisering van lerarenopleiders en derde vierde jaar studenten. ............................................. 4 
Verbinding met werkveld. ........................................................................................................................ 5 
Samenstelling projectgroep. .................................................................................................................... 5 
Concrete aanpassingen in het programma. ............................................................................................ 5 
Activiteitenplanning .................................................................................................................................. 6 
Bijlage analyse- en ontwerpinstrument . ............................................................................................... 11 
 

                                                                                                   1 
 



 

Inleiding en probleemanalyse 
Er bestaat een projectplan voor wetenschap en Technologie in de Pabo zoals deze is ingediend. In dat 
projectplan wordt gesproken in algemene termen. Dit projectplan heeft als doel om met alle 
betrokkenen bij dit project de afspraken en het tijdspad helder te houden zodat de doelen zoals 
beschreven in de aanvankelijke opdracht ook worden gehaald. Dit projectplan is niet alleen een 
verder uitwerking van het eerder ingediende plan maar geeft ook antwoord op de gestelde vragen 
die voortkomen uit het eerder ingediende document. Aangezien de uitwerking binnen  de pabo  
concreter wordt en het eigen karakter van de aanpak zichtbaar begint te worden, is afgeweken van 
het landelijke format. 

 

Projectdefinitie 
Het doel van de opdracht is: 
De drie actielijnen implementeren zoals die worden beschreven in het hoofdprojectplan: 
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. 
Aanvullend: Windesheim kiest nadrukkelijk  voor een de verbinding met het taal en rekendomein.  
Ook kiest Windesheim er voor om binnen deze opdracht ruimte te maken in de stagelijn zodat de 
studenten ook daadwerkelijk op de werkplek hun vakinhoudelijke en didactische competentie 
kunnen ontwikkelen.  

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. 
 

Het resultaat van het project zal zijn 
 
Aanscherping en ontwikkeling van het curriculum op onderdelen zoals die passen binnen 
bovenstaande doelen en binnen de bestaande doelen van het curriculum. Het concrete resultaat 
wordt in overleg met de betrokken collega’s nader vastgelegd (zie activiteitenplanning). Een 
geprofessionaliseerd team dat oog heeft voor de mogelijkheden van W&T voor zijn eigen domein en 
dat in staat is om de kansen in te schatten die er zijn door verbinding te zoeken met andere 
domeinen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk taal is daarbij belangrijk.  

Begripsbepaling. 
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Smalle doelen: verkennen, kennen en begrijpen van de technische omgeving. Dit is met name 
interessant voor de wereld oriënterende vakken.  
 
De brede doelen betreffen de '21ste-eeuwse' vaardigheden. Een manier van lesgeven en een manier 
van leren binnen echte betekenisvolle contexten & leerstijlen toepassen die meer passen bij jonge 
mensen en dit mede laten afhangen van wat ze zelf willen weten. Die brede doelen zijn een kans om 
de uitgangspunten om ons beroepsbeeld beter neer te zetten. Wetenschap en technologie en het 
beroepsbeeld kunnen we combineren door uit te gaan vanuit contexten die beide benaderingen 
samen nemen. Denkend aan kunst en cultuur combineren met technologie. Levensbeschouwing zou 
ook kunnen gaan over ethische kwesties die voortvloeien vanuit technologische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld medisch gezien). Bij taal en rekenen zijn er ideeën hoe je vanuit deze rijke context kunt 
werken aan taalontwikkeling en plezier in lezen. De ontwikkeling zou zodanig moeten zijn dat dit 
breder ingezet kunnen worden. Bijv. een masterclass taal en wetenschap & techniek waarbij een 
college Nederlands kan komen te vervallen en dan kunnen de leerkrachten uit het werkveld ook 
komen. Of bijvoorbeeld samen met studenten naar een studiedag voor rekenen en wetenschap en 
techniek. 

Specifieke aandachtspunten 
- Met inhouden en tijdspad rekening houden dat het flexibel inzetbaar moet zijn op beide locaties 

(Zwolle en Almere).  
- Het werkveld zowel betrekken bij de ontwikkeling van het curriculum als betrekken bij het 

nadenken over hoe zittende collega’s in het werkveld kunnen worden geprofessionaliseerd. 
- Inhaalslag maken voor studenten 3e en 4e jaar (impulsprogramma en zie ook volgend punt) 
- Te ontwikkelen masterclasses 
- Samenwerking met andere Pabo’s 

Relatie met andere projecten 
Pabo Windesheim is nauw betrokken bij en deels ook initiatiefnemer van projecten rond W&T. Er 
wordt nadrukkelijk samenhang gezocht en gevonden met andere projecten en werkgroepen. Denk 
daarbij aan de leergemeenschap out of the box, teacher college, de werkgroep professionele 
leergemeenschappen met het werkveld, Techno Discovery, de onderzoeken pabo’s, het lectoraat 
W&T van Hanno van Keulen en het lectoraat Didactiek en Inhoud van de kunstvakken van . Het 
analyse- en ontwerp instrument dat binnen het project de onderzoekende pabo’s is ontwikkeld kan 
ook binnen deze opdracht gebruikt worden om de leerlijn W&T binnen   pabo Almere en Zwolle 
verder te ontwikkelen.  Opbrengsten die voorkomen uit dit project kunnen ingezet worden binnen 
TechnoDiscovery en de onderzoekende pabo’s.  Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de 
kunstvakken wordt gevraagd om expertise in te brengen binnen dit project. De leergemeenschap out 
of the box is een denktank die los van  bestaande kaders nadenkt over onderwijsvernieuwing  & het 
huidige curriculum. Uiteraard wordt ook dit project daarbij meegenomen. Er is overlap tussen de 
samenstelling van  projectteam van dit project en de samenstelling van deze denktank. Op dit 
moment worden leergemeenschappen met het werkveld ingericht rond een aantal thema’s 
waaronder W&T. In de projectgroep van dit project participeren afgevaardigden vanuit het werkveld 
die ook binnen de PLG’s voor W&T een centrale rol spelen. Overigens is het professionaliseren van 
leerkrachten vanuit PLG’s ook één van de uitgangspunten van het project TechnoDiscovery . Alles 
overziend kunnen deze verschillende activiteiten niet los van elkaar gezien worden hoewel  de 
doelgroepen en doelen per project/werkgroep toch verschillen. Het is zeker kansrijk om te 
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ontwikkelen masterclasses en ander professionalisering aanbod ook ten goede te laten komen van 
genoemde projecten en werkgroepen.  

Samenwerking met ander pabo’s. 

Uiteraard worden ideeën en opbrengsten die uit dit project voortkomen gedeeld met de pabo’s uit 
ons cluster. Tegelijkertijd zijn er nauwe contacten met ander  pabo’s uit de regio. Er wordt binnen 
bestaande platforms (PTW’s, TyF, KWT’s etc)  bij een aantal projecten rond dit thema nauw  
samengewerkt met Ipabo, KPZ, pabo CHE en pabo Saxion. Uitwisseling en versterking vindt dus  ook 
buiten het LOBO cluster plaats.  

Professionalisering van lerarenopleiders en derde vierde 
jaar studenten. 
Het project beslaat geen standaard professionaliseringscursus voor docenten op het gebied van 
wetenschap en technologie.  Het professionaliseren van het paboteam wordt voor een groot deel 
ingevuld door het faciliteren van leerkrachten in tijd om tot informeel leren te komen. 
Lerarenopleiders krijgen nadrukkelijk de opdracht om samen met (vak)collega’s uit de nevenlocatie’s 
en  collega’s uit andere disciplines activiteiten te ontwikkelen rond een W&T fenomeen.  In de 
projectgroep zijn experts met een bèta achtergrond maar met een brede kijk op onderwijsdoelen van 
W&T ruim gefaciliteerd om de ontwikkelteams te inspireren, motiveren en te enthousiasmeren.  

In het activiteitenplan is zichtbaar dat er ook binnen de reguliere studiedagen ruimte wordt 
vrijgemaakt om teambreed de tussentijdse opbrengsten en de voortgang van het project te 
bespreken en te evalueren. Deze bijeenkomsten worden ook gebruikt om het team verder te 
professionaliseren door het uitnodigen van sprekers of het laten zien van good practices.  

Masterclasses en lezingen. 

Samen met deze experts worden masterclasses en lezingen georganiseerd om de beelden die er zijn 
bij W&T verder te ontwikkelenTe denken valt aan en ethicus, een kunstenaar, wiskundige of een 
cultuurfilosoof. Dit aanbod wordt zoveel mogelijk toegankelijk gemaamt voor studenten 
enleerkrachten uit het werkveld en andere partners waar we binnen de diverse projecten rond dit 
thema mee samen werken.  Dit is in het activiteitenplan verder uitgewerkt. 

Hoe worden alle lerarenopleiders bereikt? 

Niet alle lerarenopleiders zijn direct betrokken bij dit project. Binnen de pabo’s wordt gewerkt met 
een structuur van vakgroepen met daarboven het CCO. Deze structuur zorgt er voor dat de opgedane 
kennis en daaruit volgende voorstellen voor aanpassingen breed gedragen worden door de 
vakgroepen.  

Toezicht op kwaliteit en doorlopende leerlijnen. 

De curriculumcommissie zal naast de inhoudelijke beoordeling ook toezien op de mate van 
inpasbaarheid van de voorstellen in het curriculum. Samen met de projectleider zal het CCO ook 
sturen op  het daadwerkelijk ontwikkelen van een leerlijn W&T, geïntegreerd in alle genoemde 
domeinen.  Er bestaan momenteel veel vragen over de wijze waarop W&T getoetst kan worden. In 
overleg met de toets commissie zullen door de vakgroepen op deze vragen antwoorden gevonden 
moeten worden. 
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De professionaliseren van lerarenopleiders W&T en wereldoriëntatie 

Het professionaliseren van lerarenopleiders W&T en wereldoriëntatie is geborgd vanuit de al 
bestaande opdracht van de werkgever. Binnen de taakstelling, de inzet- en beoordelingsgesprekken 
van elke lerarenopleider is het professionaliseren op het eigen domein onderdeel van gesprek en dus  
geborgd. Daarnaast participeren de betreffende docenten in innovatie projecten als 
TechnoDiscovery, de onderzoekend pabo’s etc  en/of zijn lid van een kenniskring van een lectoraat. 
Via deze netwerken wordt er veel expertise en kennis uitgewisseld.  

Professionaliseren van derde en vierde jaars studenten, reparatieslag. 
 
Het versterkt aanbod voor de huidige derde en vierde jaars bestaat uit: 

• Verplicht volgen van twee masterclasses/lezingen rond W&T. 
• Studenten worden nadrukkelijk uitgenodigd om binnen het LIO onderzoek zich te richten op 

W&T op de basisschool.  
• Aanpassingen die komend studiejaar in jaar vier  doorgevoerd worden komen ten goede van 

de huidige derde jaars studenten. 

Verbinding met werkveld. 
Hoewel vanuit  de landelijke opdracht bezien het werkveld niet persé betrokken hoeft te zijn bij dit 
project is er wel nadrukkelijk voor gekozen om in de uitwerking van het project het werkveld te 
betrekken. In het kader van de ambities die er zijn om gehanteerde modellen van “samen opleiden” 
verder te ontwikkelen kan dat ook niet anders. Daarnaast zullen er ook aanpassingen gedaan worden 
binnen de stagelijn van de opleidingen. Deze aanpassingen hebben uiteraard consequenties voor de 
stagescholen en de coaching op de stageplek. Om deze ontwikkelingen aan te laten sluiten bij de 
realiteit van de netwerkscholen is er voor gekozen om een afvaardiging uit het werkveld vanaf het 
begin mee te laten denken over de aanpassingen in het curriculum. Deze samenwerking past ook 
heel goed in het eerder genoemde uitgangspunt om samen opleiden vanuit professionele 
leergemeenschappen meer gestalte te geven. 

Samenstelling projectgroep. 
Voor een overzicht van lerarenopleiders vanuit verschillende discipline wordt verwezen naar  de 
bijlage “samenstelling projectgroep”. Deze mensen zijn gekozen vanuit hun expertise en vanuit hun 
interesse/ nieuwsgierigheid voor W&T. Alle domeinen zijn op deze wijze vertegenwoordigd en er is 
een evenredige verdeling zichtbaar over beide pabovestigingen. 

Concrete aanpassingen in het programma.  
Gelijke uitgangspunten maar verschillende uitwerkingen tussen de locaties. 
Omdat de twee locaties met reden  verschillende curricula hebben is er wel consensus over de 
doelen en uitgangspunten maar de uitwerking kan per locatie variëren.  Ook de regionale context 
waarin de twee opleidingen gesitueerd  zijn kunnen bepalend zijn voor inhoudelijke en pedagogisch-
didactische keuzes die gemaakt moeten worden. Uiteraard kunnen activiteiten en deelontwerpen  
ingezet worden op beide locaties maar dat zal niet altijd lukken. Hieronder een eerste opzet voor de 
locatie Zwolle om een beeld te geven van mogelijke aanpassingen zoals die momenteel door het 
team in Zwolle worden aangedragen.  Dit is de opbrengst van een eerste verkenningsronde. Er wordt 
gestreefd naar minimaal één aanbieding per semester voor leerjaar één en twee waarin de smalle en 
brede doelen van  W&T vanuit de verschillend domeinen in samenhang wordt uitgewerkt door de 
student. Vanuit de bestaande vakkenlijn(taal, rekenen, na&tn etc)  wordt de student voorzien van 
input en ondersteund. Een zeer bruikbaar hulpmiddel  kan het analyse- en ontwerpinstrument uit de 
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bijlage zijn. Voor het derde jaar worden er aanpassingen in de minor voorgesteld. Aanpassingen in 
het vierde studiejaar zullen per locatie verschillen.  
 
Een voorbeeld activiteit voor jaar één. 
In de eerste periode wordt binnen het vak geschiedenis het fenomeen brood bakken als 
verschijningsvorm van een kenmerk van een bepaalt tijdvak aan de orde.  Binnen het vak na&tn 
wordt het fenomeen brood bakken inhoudelijk uitgediept en beter begrepen. Ook wordt daar de 
broodbakmachine geïntroduceerd en vertaald naar mogelijke O&O activiteiten in de stage. Bij het 
aanbod Nederlands wordt er gekeken naar de mogelijkheden om vanuit O&O georiënteerde 
activiteiten rond het bakken van brood te werken aan  woordenschatschatontwikkeling en 
leesplezier.  Er zijn ook mogelijkheden om rekenactiviteiten te verbinden aan het bakken van brood. 
In de periode na dit aanbod wordt van studenten gevraagd om vanuit het hetzelfde of een nieuw 
fenomeen activiteiten te ontwikkelen die uitgezet worden in de stage. Om zicht te krijgen op de 
uitvoering en het wel  / niet behalen van de gestelde leerdoelen wordt  een kleinschalig onderzoekje 
uitgezet. Dit is tevens het begin van de onderzoekslijn die eindigt met het LIO onderzoek in jaar vier.  
Vanuit pedagogiek worden de implicaties van het aanbod besproken. Het kan dan gaan over 
initiatieven van kinderen, geven van impulsen en het beoordelen van de te behalen doelen. 
 
Bij dit voorbeeld is gebruik gemaakt van het analyse- en ontwerpinstrument uit de bijlage. 
 
In toenemende mate van complexiteit en met steeds verdere vakinhoudelijke en didactische 
verdieping  worden exemplarisch gekozen fenomenen uitgewerkt binnen bestaande leerlijnen.   
 
Een eerste verkenning op de pabo van Zwolle. 
 
Een eerste verkenning door het team op de pabo van Zwolle laat zien dat binnen het bestaand 
curriculum veel  aanknopingpunten te vinden zijn om een W&T leerlijn te ontwikkelen en zichtbaar te 
maken.  Een eerste schets van mogelijke aanpassingen voor locatie Zwolle na een inventarisatie door 
collega’s:  
 
Leerjaar 1/2:  

• Periode 12 uitwerking van minimaal één fenomeen, met uitwerking in de stage.  
• Periode 34 uitwerking van minimaal één fenomeen, met uitwerking in de stage. 

 
Leerjaar 3 

• Veel aandacht voor fenomenen en een domein brede uitwerking binnen de verplichte minor.  
Leerjaar 4 

• Uitwerking van W&T binnen het meesterstuk. 
• Eventueel kan het LIO onderzoek zich richten op W&T op de basisschool 

 

Activiteitenplanning 
 

Fasen Activiteiten Mijlpalen Wie Periode 

Oriënterende 
fase 

Projectplan bespreken met 
HHD-er (Mariëlle Taks), 
projectleider (Teus Zandsteeg) 
& procesbegeleider (Hester 
Teune) 

In beeld brengen 
van de opzet en 
uitwerking van het 
projectplan in een 
globaal overzicht 

Mariëlle Taks, Teus 
Zandsteeg en Hester 
Teune 

Sept 
/okt 
2014 
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Activiteitenplan schrijven en 
bespreken met HHD-er en 
projectleider 

Specificering van  
het tijdspad en de 
betrokkenen 

 

Hester Teune Okt 
2014 

Voorleggen activiteitenplan 
versie 1 aan CCO / MT 

Go-no-go 1 MT en CCO 

 

Okt 
2014 

Opstart fase 
met 
betrokkenen 

Studiedag 27 oktober aftrap met 
alle collega’s m.b.t. project 
wetenschap en techniek 

- Hanno van Keulen 
vragen voor inhoudelijke 
aftrap 

 

Hele team nader 
informeren over de 
doelen en opzet 
van het project 

 

Hele team Almere en 
Zwolle 

 

Okt 
2014 

Studiedag 27 oktober aftrap met 
inhoudelijk betrokken collega’s 

 

1e uitwerking van 
doelen naar 
overzicht van 
activiteiten  

 

Teus Zandsteeg en 
Hester Teune 

Collega’s: 
Zwolle: 
Geert Leemkuil (LWB) 
Henriëtte van Ameijde 
(peda) 
Karin Haar (GS/Ned) 
Rinske Kabout (WO) 
Anton Boonen (rek) 
Marc van Breukelen 
(Ned) 
Remco Boter (Kunst) 

Almere: 
Suzanne Alkema (rek) 
Conny Boendermaker 
(Ned) 
Marcel Staring (WO) 
Femke Wubbels (Kunst) 
Almere peda…??? 
Almere LWB …??? 

Overige: 
Ingrid Witteveen 
(werkveld) 
Werkveld 2 
Werkveld 3 
Karin Dommerholt 

Ook evt. 
Erna van Koeven, Hans 
Drost, Nicole van Aar 

Okt 
2014 
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Tweede versie projectplan  
indienen bij LOBO voor 1 
november  

Projectplan 
aanscherpen op 
basis van overzicht 
van activiteiten 

 

Teus Zandsteeg en 
Mariëlle Taks 

Okt / 
Nov 
2014 

 Opzet ontwikkeling van 
masterclasses 

- Kijken naar uitwerking in 
roosters van studenten 

- Sprekers uitnodigen 

- Overleg met andere 
Pabo’s 

 

 
Aan het eind van 
het eerste 
semester zijn de 
ondersteunende 
masterclasses 
t.b.v. derde en 
vierde jaar 
programma 
ontwikkeld.  

 

Teus, Hester, Marcel Okt 
2014-
Jan 
2015 

 Afstemming met andere Pabo’s 

 

Zicht hebben hoe 
het project vorm 
krijgt op andere 
Pabo’s 

 

Teus Zandsteeg Nov 
2014-
Jan 
2015 

 Overleg met andere projecten 

 

Verbinding leggen 
waar mogelijk met 
andere projecten 

 

Teus Zandsteeg, Hester 
Teune, Mariëlle Taks en 
andere 
projectgroepleden 

Nov 
2014-
Jan 
2015 

Uitwerking van 

activiteitenplan 

Collega’s werken de voorstellen 
uit en leggen deze voor bij 
projectleider en 
procesbegeleider. 

Voorstel voor 
activiteiten 
uitgewerkt in opzet, 
tijdspad en 
resultaten voor 1 
december 

Teus Zandsteeg, 
Mariëlle Taks, Hester 
Teune 

Nov/dec 

     

 Werkveldvertegenwoordigers 
uitnodigen en aftrap van het 
project (voorstel 20 november) 

 

Bespreken van de 
opzet en doelen 
van het project 

Teus, Hester, Marcel, 
werkveldvertegenwoordi
gers Danny Bergman, 
Ingrid Witteveen en 
vacature Almere 

 

 Feedback geven op eerste 
opbrengsten vanuit de 
vakgroepen en W&T Zwolle en 

Aanscherping en 
bijstelling richting 
concrete 

Teus, Hester en Marcel 
plus 
werkveldvertegenwoordi
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Almere 

 

voorstellen om 
verder uit te 
werken 

gers 
(voorstel 8 december) 

 Voorleggen activiteitenplan 
versie 2 aan CCO (18 december 
2014 of 8 januari) / MT (9 januari 
of 13 januari) en data voor 
vervolg verder concretiseren. 

 

Go-no-go 2 

 

MT en CCO 

 

Dec 
2014 
/Jan 
2015 

Ontwikkelen 
/uitzetten van 
de activiteiten 

 

Professionalisering team & 
overleg met projectgroep 
(12e januari 12.30-17.30 2015; 
lezing & door ontwikkelen vanuit 
de projectgroep). 

Concretisering van 
plannen en hele 
team betrekken bij 
de ontwikkelingen 
rondom W&T 

 

Hele team Zwolle en 
Almere en  projectgroep 
& werkveld 
vertegenwoordigers 
uitnodigen 

Jan 
2015: 
twee 
daagse 

  
Lezing 1: Hanno van Keulen: 

Woensdagmiddag 28e januari 
13.30-15.00  
 

 

Masterclass  en 
professionalisering 

Doelgroep studenten 4e 
jaar, plus 1e en 2e jaar 
en 3e jaar, paboteam en 
ook werkveld uitnodigen 

Jan 
2015 

 Overleg eerste ontwikkeling van 
activiteiten /pilots 

- Roosteren op studiedag 
en/of rooster periode 3  

Collegiale 
consultatie en 
tussentijdse 
evaluatie 

 

 

Alle betrokken collega’s 
en Teus Zandsteeg, 
Hester Teune 

Febr.  
2015 

 Symposium taal en W&T 
- voorkeur 4 of 18 febr. 2015 
- financiën a 2000 euro 

 Doelgroep: 4e jaars & 
paboteam en uitnodigen 
leerkrachten uit het 
werkveld. 

Febr 
2015  

 Voorleggen uitwerking van 
activiteiten en/of stand van 
zaken pilots  

- Helder hebben of zaken 
in het OER moeten/ 
mogen /kunnen worden 
aangepast m.b.t. 
onderdelen 

 

Collega’s 
informeren en 
feedback op eerste 
uitwerking 

Go-no-go 3 

RVT, CCO en MT Mrt  
2015 

 

 Aanscherpen van activiteiten 
richting half-fabrikaten 

Uitwerking in 
aanpassing van 

Alle betrokken collega’s 
en Teus Zandsteeg, 

Apr. 
2015 

                                                                                                   9 
 



Fase 2 pilots  

 

materialen, ELO, 
rooster cursusjaar 
2015-2016 etc. 

Hester Teune 

 Lezing 2:Dick Kleingeld  
In samenwerking met lectoraat 
Didactiek en Inhoud van de 
kunstvakken.   
woensdag 13 of 22 april 2015 

Masterclasses & 
professionalisering 

Doelgroep studenten 4e 
jaar, plus 1e en 2e jaar 
en 3e jaar, paboteam en 
ook werkveld uitnodigen 

April 
2015- 

 Overleg tweede versie 
ontwikkeling van activiteiten 
/pilots 

 

Collegiale 
consultatie en 
tussentijdse 
evaluatie 

 

Alle betrokken collega’s 
en Teus Zandsteeg, 
Hester Teune 

Mei –
juni 
2015 

 Voorleggen activiteitenplan 
versie 3 aan CCO / MT 

 

Go-no-go 4 

 

MT en CCO Juni 
2015 

Uitvoeren / 
uitproberen van 
de activiteiten 

 

Uitproberen, evalueren en 
verbeteren  van aanpassingen 
die voortkomen uit 
ontwikkelingen zoals 
voorgesteld in 2014 2015. 
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Bijlage analyse- en ontwerpinstrument . 
 
Dit instrument is ontwikkeld in het kader van het TyF project “onderzoekende pabo’s”. 
 
Ambitie – Ambitie van onderstaand model is om een analyse- en ontwerpinstrument te bieden om 
onderwijs voor Wetenschap & Techniek (W&T) te stimuleren. Deze ambitie wordt bereikt door W&T 
ervaringen, pabo domeinkennis en -vaardigheden, én domein overstijgende competenties aan bod te 
laten komen in onderwijsleersituaties. 
Gebruiksgroep  - Het model is bedoeld voor pabo docenten. Een aangepast model voor studenten 
volgt. 
Gebruiksdoelen – Onderstaand model kan voor twee doelen worden gebruikt: (1) als model om 
bestaand onderwijs mee te analyseren, en (2) om nieuw onderwijs mee te ontwerpen.  
Het model  - 

1
Fenomenen

die
(on)gekozen

worden
ervaren

2
Geintegreerde

vakkennis
en 

vaardigheden

3
Domeinoverstijgende

Competenties

muziekhandschrift

onderwijskunde
& pedagogiek

natuur & techniek

aardrijkskunde 

rekenen
-wiskunde

engels

nederlands

geschiedenis

geestelijke stromingen

beweginsonderwijs

dans en drama

beeldend onderwijs

handschrift

Creatief & 
Innovatief

Communiceren
& Samenwerken

Initiatief &
Zelfregulatie

Reflectiviteit & 
Metacognitie

Kritisch denken & 
Probleem oplossen

digitale
geletterdheid
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Beschrijving model – Het model bestaat uit een kern met daaromheen twee ringen of schillen.  
De kern van het model, en dus ook de kern van het onderwijs, bestaat uit het ervaren van (W&T 
gerelateerde en/of te relateren) fenomenen. Succesvol onderwijs heeft in de visie van dit model het 
ervaren van fenomenen als basis. Aan deze basis wordt het verdere leerproces gerelateerd.  
In de binnenste schil wordt naast het domein natuur & techniek een relatie gelegd met minimaal twee 
domeinen uit het pabo-vakkennis en –vaardigheden aanbod. De bedoeling is dat vanuit een ervaren 
fenomeen leerprocessen ontstaan en waarvoor onderwijs wordt ontworpen waarmee verschillende 
onderdelen van die pabo kennis- en vaardigheden bases worden geïntegreerd.  
In de buitenste schil worden vanuit de fenomenen, via de geïntegreerde vakkennis en –vaardigheden 
relaties gelegd met één of meerdere domein overstijgende competenties. De bedoeling is deze skills 
te bevorderen en ze tot uitdrukking te brengen in zichtbaar gedrag.  
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Gebruik model voor analyse – om het model te gebruiken om bestaand onderwijs te analyseren 
worden de volgende stappen, in willekeurig volgorde, genomen: 
1. Kern: Beschrijf het (on)gekozen door de leerlingen ervaren (W&T) fenomeen. Een toelichting en 

voorbeelden van zulke fenomenen staa(t)(n) hieronder.  
 

Toelichting en voorbeelden W&T fenomenen 
De natuurlijke en materiële werkelijkheid is het gebruikelijke vertrekpunt om een relatie te leggen met 
wetenschap en technologie (W&T). Die werkelijkheid is te beschrijven in fenomenen: processen, artefacten 
en zijnswijzen die zich, na een leerproces, kunnen ontwikkelen tot inzichten uit wetenschap en techniek. 
Buiten natuurlijke en materiele fenomenen zijn er motorische, culturele en sociale fenomenen die 
verwondering wekken en aanleiding geven nader te bestuderen.  
 
In het onderwijs is de keuze van de fenomenen cruciaal. Fenomenen hebben als doel onderwijs in W&T 
mogelijk maken zonder zelf W&T te zijn. Zo is in het basisonderwijs bijvoorbeeld een schoolmusical niet 
meteen te karakteriseren als een W&T fenomeen, maar heeft het wel voldoende potentie om ook veel en 
goede W&T-vragen op te roepen. Een voorbeeld van een fenomeen in het pabo-onderwijs is het kamp. Net 
als bij een schoolmusical leren studenten daar veel van, zonder dat er sprake is van formele leerdoelen of 
toetsing.  
 
Fenomenen zijn geschikt als kapstok voor rijke leerprocessen. Een brug bouwen met pabostudenten tijdens 
een kamp kun je beschouwen als een typisch W&T fenomeen, maar buiten het ontwerpen, bouwen en 
beproeven van een brug levert het meer op meer op. Je kunt je op basis van dat fenomeen ook richten op: 
- de communicatieve processen (domein overstijgende competentie) 
- het alledaagse versus het academische taalgebruik (vakkennis: taal) 
- het moeten uitrekenen van zaken (vakkennis: rekenen) 
- het beroep dat gedaan wordt op creativiteit, zelfsturing en samenwerking (domein overstijgende 
competenties) 
- en het gebruiken en verwerken van beschikbaar materiaal in een ‘mooie’ brug (vakvaardigheden: 
beeldende vorming).  
 
Door fenomenen als uitgangspunt voor leren te nemen wordt duidelijk hoe kennis tot stand komt, en leer je 
wezenlijke verschillen kennen tussen de aard van kennis uit verschillende domeinen. In de wereld van W&T 
is het gebruikelijk om te proberen tot objectieve, algemeen geldige kennis te komen. Een zelfgemaakte brug 
bezwijkt wel of niet tijdens het uitproberen, en is dus voldoende sterk of niet. Wat we precies bedoelen met 
‘sterk’ valt heel goed af te spreken en te definiëren. Maar of de brug mooi is, is geen kwestie van afspreken 
en meten. Of de samenwerking al dan niet succesvol was, hangt er van af hoe je tegen het sociaal-
psychologische construct ‘samenwerken’ aankijkt. ‘Samenwerking’ (of werkhouding, of motivatie, of orde) is 
geen ding en niet zo’n objectief te definiëren of te gebruiken als een baksteen. Dezelfde opdracht zet het ene 
groepje goed aan het werk en een ander groepje niet. Op basis van het fenomeen ‘de brug’ kun je je op veel 
manieren verbazen en verschillende dingen leren. Vooral ook buiten W&T  
 
Een ander voorbeeld van een fenomeen is de maaltijd. Welk voedsel is beschikbaar? Wat is ‘lekker’, en 
waarom is dat belangrijk? Hoe weet je hoeveel je nodig hebt? Eten is cultuur, is rekenen, is je zintuigen 
gebruiken, is een scenario waarin iedereen weet hoe zich te gedragen. 
 
Wanneer het leerproces bepaald wordt door fenomenen, dus met zaken die hun betekenis niet alleen maar 
ontlenen aan de structuur van een vak of domein, en wanneer er een betekenisgevende context om de 
fenomenen gecreëerd wordt, dan zal het ook vanzelfsprekend en noodzakelijk zijn om enerzijds vakkennis 
geïntegreerd aan te bieden en anderzijds in te zetten op de oefening en toepassing van domein 
overstijgende competenties. 
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2. Binnenste schil: Beschrijf welke delen van de pabo kennis en vaardigheden basis gebruikt worden 

in het onderwijs. Zorg ervoor dat in elk geval kennis en vaardigheden uit het domein natuur & 
techniek aan bod komen gecombineerd met kennis en vaardigheden uit minimaal 2 andere 
domeinen. Je kunt daarbij voorbeelden uit de kennisbases hieronder gebruiken. Beschrijf op 
welke wijze deze separaat of geïntegreerd worden gebruikt in het onderwijsleerproces. 
 
Voorbeelden vanuit de kennisbasis Rekenen-wiskunde 
• De leerkracht gebruikt modellen als de schaallijn, de dubbele getallenlijn en de verhoudingstabel bij het rekenen 

en redeneren met verhoudingen op de basisschool.  
• De leerkracht gebruikt modellen als het strookmodel, de dubbele getallenlijn en de verhoudingstabel als model bij 

het omzetten van breuken, decimale getallen, percentages en verhoudingen.  
• De leerkracht maakt gebruik van meetsituaties met meetgetallen om betekenis te geven aan kommagetallen.  
• De leerkracht maakt gebruik van het noteren van aannames, het maken van een schetsje, het maken van 

(afge)ronde getallen en het noteren van tussenstappen.  
• De leerkracht laat zien dat de rekenformule (pijlen-taal of formele rekentaal) op diverse contexten van toepassing 

is en laat regelmatig bij rekenformules verhalen door de kinderen bedenken.  
  
 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Taal 
• De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.  
• De leraar stelt vragen en nodigt de leerlingen daarmee uit tot taalproductie.  
• Hij hanteert deze didactische werkvorm daarnaast om leerlingen zelfstandig en kritisch te laten nadenken; na te 

gaan of leerlingen het tempo en niveau van de les kunnen volgen; na te gaan of leerlingen in staat zijn begrippen 
en feiten te reproduceren; een foutieve gedachtegang op te sporen en die leerlingen bewust te maken van 
gevoelens en houdingen ten aanzien van bepaalde verschijnselen.  

• Schrijven inzetten als instrument om te leren.  
• De samenhang tussen de domeinen stellen en spelling; het benutten van de onderlinge verbanden om het 

onderwijzen in deze domeinen te versterken. 
 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Generiek 
• Neurologische ontwikkeling: cognitie en emotie; ontwikkeling en structuur van hersenen; evolutie en gedrag 

(fylogenese en ontogenese), gevoelige periodes; plasticiteit; stimulerende omgeving; informatieverwerking; 
geheugen; mentale representaties; associaties; neurale netwerken, (zoals Jolles, Crone, Vreugdenhil). 

• Sociale Psychologie: inclusietheorie (zoals Schultz), ontwikkeling van en in groepen (zoals Lewin); besluitvorming 
in groepen; behoeftenhiërarchie (zoals Maslow), attributie en cognitieve dissonantie (zoals Festinger). 

• Technologische ontwikkeling: kennis van de digitale (leef)wereld van kinderen in een netwerksamenleving; kennis 
van de werking van ICT in het onderwijs; informatieverwerkingstheorieën; multimediatheorie (zoals Mayer); 
misconcepties over multitasking e.d. 

• Ontwerpen van rijke en uitdagende onderwijsarrangementen: didactische modellen (zoals van Gelder, 
Vreugdenhil), verhalend ontwerpen (zoals Vos), onderzoekend leren (zoals Van Graft); weten waar (digitale) leer-, 
oefen en toetsmiddelen te vinden zijn. 

• Instructietheorieën, zoals directe instructie, ontdekkend leren, projectonderwijs, coöperatief onderwijs, 
pedagogical content knowledge (zoals Shulman en Baumert). 

 
 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Aardrijkskunde 
• De student kan veel voorkomende preconcepten benoemen van kinderen in relatie tot het vak aardrijkskunde. 
• De student kan vragen van kinderen verbinden met ruimtelijke vraagstukken. Hij herkent de typen vragen die 

kinderen stellen en licht toe hoe hij deze vanuit een vakdidactisch perspectief herformuleert tot onderzoeks- of 
ontwerpvragen. 

• De student kan taal- en rekenonderwijs op het niveau van zijn groep op een betekenisvolle manier verbinden met 
het aardrijkskunde onderwijs en dit met voorbeelden illustreren. 

• De student heeft inzicht in omgevingsonderwijs. Hij kan de mogelijkheden van de omgeving van de school voor het 
onderwijzen van het vak benoemen. 

• De student kan toelichten welke bijdrage het vak aardrijkskunde kan leveren aan de realisatie van de kerndoelen 
voor het primair onderwijs. 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Geschiedenis 
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• De student kan veel voorkomende preconcepten van leerlingen in relatie tot het vak geschiedenis benoemen. 
• De student kan toelichten hoe geschiedenis samenhangt met andere domeinen binnen het leergebied Oriëntatie 

op jezelf en de wereld (natuur en techniek, aardrijkskunde en mens en samenleving) en met het leergebied 
Kunstzinnige oriëntatie. Hij kan dit illustreren met lesvoorbeelden. 

• De student kan taal- en rekenonderwijs op een betekenisvolle manier verbinden met geschiedenisonderwijs 
• en kan dit illustreren aan de hand van lesvoorbeelden. 
• De student kan verwoorden welke didactische benaderingswijzen hij kan gebruiken om vakbegrippen in relevante 

contexten en thema’s aan de orde te laten komen met als doel kennisconstructie bij leerlingen te stimuleren. Hij 
illustreert dit met bij de groep passende voorbeelden van leerling-activiteiten. De student kan uitleggen welke 
betekenis ‘beeldvorming’ voor geschiedenisonderwijs heeft. 

• De student kan aangeven hoe mediadidactiek en mediawijsheid in het geschiedenisonderwijs worden toegepast. 
 
 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Natuur & Techniek 
• De student kan de specifieke bijdrage van natuur en techniek aan de ontwikkeling van de betekenis ervan voor 

kinderen beschrijven aan de hand van de drie pijlers van het vakgebied. 
• De student kan natuurwetenschappelijke en technologische denk- en werkwijzen hanteren bij onderzoeken en 

ontwerpen. 
• De student kan vragen van kinderen verbinden met vraagstukken binnen natuur en techniek. 
• De student kan taal- en rekenonderwijs op een betekenisvolle manier en rekening houdend met het leerlingniveau 

verbinden met natuur en techniekonderwijs en kan dit illustreren aan de hand van lesvoorbeelden. 
• De student kan eigentijdse ICT-hulpmiddelen kiezen bij het bepalen van werkvormen voor natuur & techniek. 

 
Voorbeelden vanuit de kennisbasis Muziek 
• De student beschikt over kennis van de basale methodische vaardigheden voor het vak muziek. 
• De student kan verbanden leggen tussen taalontwikkeling van kinderen en muziek als belangrijk middel daarbij, 

zowel wat betreft taalreproductie en taalproductie. 
• De student kan beargumenteren dat muzikale ontwikkeling van leerlingen bijdraagt aan zowel creatieve 

ontwikkeling als psychomotorische, zintuiglijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• De student kan de samenhang tussen muziek en andere vakken in de leergebieden Kunstzinnige Oriëntatie en 

Oriëntatie op jezelf en de Wereld illustreren aan de hand van thema’s. 
• De student kan de begrippen (re-)productie, receptie en reflectie in relatie brengen met de vijf domeinen en 

illustreren aan de hand van voorbeelden. 
 
 

Voorbeelden vanuit de kennisbasis Dans en Drama 
• De student kan de opbouw van veel gebruikt lesmateriaal voor de vakken dans en drama in grote lijnen 

beschrijven en verbinden met (vak) didactische keuzes en leerlijnen. 
• De student kan de specifieke bijdrage van de vakken dans en drama aan het leren en ontwikkelen van leerlingen 

verwoorden en kan deze illustreren aan de hand van voorbeelden. 
• De student kan taal- en rekenonderwijs op een betekenisvolle manier en rekening houdend met het leerling 

niveau, verbinden met dans en drama en dit illustreren met voorbeelden. 
• De student kan de samenhang tussen dans en drama en andere vakken in de leergebieden Kunstzinnige Oriëntatie 

en Oriëntatie op Jezelf en de Wereld illustreren aan de hand van thema’s. 
• De student kan keuzes maken voor het gebruik van digitaal beeld- en geluidsmateriaal en software, vanuit de 

relevantie voor de betreffende leeftijdsgroep. 
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3. Buitenste schil: Beschrijf welke domeinoverstijgende competenties zichtbaar worden geoefend 

en/of toegepast. Je kunt daarvoor de indelingen hieronder gebruiken. Beschrijf op welke wijze 
deze competenties gebruikt en geoefend worden in het onderwijsleerproces.  

Communiceren en Samenwerken 
1.  De student verwoordt gedachten en ideeën, zowel mondeling als schriftelijk, op een heldere manier 

voor diverse doelgroepen. 
2.  De student luistert aandachtig naar anderen om de inhoud, betekenis, intenties en waarde van de 

boodschap te achterhalen. 
3.  De student zet communicatie op een doeltreffende manier in voor verschillende doeleinden (bijv. 

informeren, motiveren, instrueren en overtuigen). 
4.  De student zet diverse media en technologie doeltreffend in ten behoeve van een optimale 

communicatie.  
5.  De student werkt effectief en respectvol in teams.  
6.  De student ondersteunt en helpt anderen. 
7.  De student treft compromissen om een gezamenlijk doel te behalen.  
8.  De student neemt verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke product/werk dat opgeleverd moet 

worden.  
9.  De student zet sociale vaardigheden in om sociale conflicten te vermijden/oplossen en positief bij te 

dragen aan de sfeer in de groep.  
10.  De student beoordeelt voorstellen van anderen op een zakelijke manier en geeft op basis ervan 

zijn/haar mening geven. 
11.  De student schat de eigen bijdrage en die van anderen in de groep op waarde.  
12.  De student legt zijn gedachten/ideeën voor aan anderen.  
13.  De student vraagt feedback van anderen en maak constructief gebruik van de feedback.  
14.  De student observeert anderen en neemt productieve gedragingen op het terrein van leren en 

onderzoeken over.  
15.  De student verplaatst zichzelf in anderen en bekijkt situaties/problemen vanuit hun perspectief. 

 
Creatief en Innovatief 

1.  De student zet verschillende creatieve technieken in op het juiste moment en op de juiste manier in 
(bijv. brainstormen, mindmap maken). 

2.  De student analyseert eigen voorstellen en ideeën om de (functionele) creativiteit ervan te 
optimaliseren.  

3.  De student beschouwt een probleem vanuit verschillende perspectieven en komt op grond hiervan tot 
oordeel over de meest (functionele) creatieve oplossing. 

4.  De student bedenkt, maakt en implementeert nieuwe manieren/werkwijzen/producten. 
5.  De student brengt (functionele) vernieuwingen aan binnen de beperkingen van de context.  
6.  De student legt verbanden met eerdere ervaringen en opgedane kennis om een verdiepend en 

mogelijk ook nieuw inzicht te krijgen.  
7.  De student zet eerdere ervaringen en opgedane kennis in voor het oplossen van nieuwe problemen.  
8.  De student ziet de overeenkomsten en verschillen tussen eerdere problemen/situaties en nieuwe 

problemen/situaties.  
9.  De student stelt zichzelf vragen die mogelijk leiden tot nieuwe gedachten/ideeën (Wat als…?) 
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Kritisch denken en Probleem oplossen  
1.  De student zet verschillende manieren van redeneren (inductief en deductief) op het juiste moment en 

op een juiste manier in. 
2.  De student gaat na hoe verschillende onderdelen/elementen zich tot elkaar en tot het grote geheel 

verhouden.  
3.  De student analyseert en evalueert argumenten, bewijsvoering en overtuigingen en alternatieve 

concepties. 
4.  De student trekt op grond van een systematische analyse en evaluatie onderbouwde conclusies.  
5.  De student presenteert conclusies, mondeling als schriftelijk, in de vorm van coherente argumenten.  
6.  De student stelt vragen om de overtuigingen, argumenten en meningen van anderen te toetsen.  
7.  De student stelt oplossingen voor op grond van een analyse van het probleem.  
8.  De student herkent drogredenen en kan ze benoemen.  
9.  De student stelt zichzelf vragen die aanzetten tot het overdenken van 

problemen/argumenten/oplossingen (Is het zo dat…? Waardoor..? Hoe komt het dat…?)  
10.  De student verzamelt, bestudeert en evalueert informatie om te kunnen oordelen over argumenten, 

bewijsvoering en overtuigingen.  
 

Reflectiviteit en Meta-cognitie 
1.  De student weet welke kennis/vaardigheden hij/zij bezit en is zich bewust van de kennis/vaardigheden 

die (nog) ontbreken.  
2.  De student overdenkt vooraf welke stappen hij/zij moet zetten en maakt op basis van deze 

overdenking een plan van aanpak.  
3.  De student legt zijn/haar plan van aanpak op een heldere manier uit.  
4.  De student reflecteert gedurende de uitvoering van het plan op het plan en doet aanpassingen waar 

nodig en mogelijk. 
5.  De student legt helder uit waarom is afgeweken van het plan en verantwoordt de gekozen 

aanpassingen.  
6.  De student blikt terug op uit de uitvoerig van leer- en onderzoeksplannen en trekt lering uit de 

ervaring.  
7.  De student zet de juiste middelen/materialen/instrumenten in om plannen te verwezenlijken en 

hanteert ze op een correcte manier.  
8.  De student benut feedback van anderen op zijn/haar plannen.  

 
Initiatief en Zelfregulatie 

1.  De student stelt doelen die uitdagend en haalbaar zijn en formuleert succescriteria bij de 
geformuleerde doelen.  

2.  De student maakt efficiënt/optimaal gebruik van de beschikbare tijd voor het behalen van gestelde 
doelen.  

3.  De student toont veerkracht wanneer hij/zij wordt geconfronteerd met een complexe, uitdagende taak. 
4.  De student concentreert zich op de taak en laat zich niet snel afleiden. 
5.  De student focust op het leerproces in plaats van op het leerproduct (mastery oriëntatie).  
6.  De student neemt initiatief om de geleerde kennis/vaardigheden verder te ontwikkelen.  
7.  De student zoekt naar mogelijkheden/situaties om aangeleerde kennis/vaardigheden toe te passen en 

verder te ontwikkelen.  
8.  De student werkt hard om de gestelde doelen te behalen.   
9.  De student geeft niet op wanneer hij/zij wordt geconfronteerd met tegenslagen.  
10.  De student schrijft succes en falen niet toe aan vastliggende, oncontroleerbare factoren, zoals 

intelligentie of de docent, maar aan factoren waarop de student zelf invloed kan uitoefenen.  
11.  De student structureert en ordent minimaal gestructureerde, complexe taken en stelt op basis hiervan 

een plan op.  
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