
A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 
 

Naam pabo HAN Pabo, locatie Arnhem 
Brinnummer  25KB 
Postadres Postbus 5171 
Postcode 6802 ED Arnhem 
Bezoekadres Ruitenberglaan 27 
Postcode 6826 CC  
Plaats Arnhem 
Hogeschool Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Website www.han.nl/pabo 

 
Naam pabo HAN Pabo, locatie Nijmegen 
Brinnummer  25KB 
Postadres  (per 01-07-2014) Postbus 30011 
Postcode (per 01-07-2014) 6503 HN, Nijmegen 
Bezoekadres (per 01-07-2014) I/O gebouw, Kapittelweg 35 
Postcode  (per 01-07-2014) 6525 EN  
Plaats Nijmegen 
Hogeschool Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 
Website www.han.nl/pabo 

 
 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Tie van Berkum 



Functie Opleidings- en vakdocent W & T 
Organisatie HAN PABO 
Telefoonnummer 026-3691641 
Mobiel nummer 06-12219282 
Emailadres Tie.vanBerkum@han.nl 

 
 

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

 
Nevenvestiging Adres 
  
  
  
  
 
Studentaantallen: 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 
134 (Arnhem) 
254 (Nijmegen) 

88 (Arnhem) 
199 (Nijmegen) 

90 (Arnhem) 
179 (Nijjmegen) 

125 (Arnhem) 
38 (Nijmegen) 

111 (Arnhem) 
59 (Nijmegen) 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 
13 (Arnhem) 
29 (Nijmegen) 

15 (Arnhem) 
37 (Nijmegen) 

4 (Arnhem) 
17 (Nijmegen) 

5 (Arnhem) 
25 (Nijmegen) 

13 (Arnhem) 

 



Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject te weten 
………………………………………………………………….. 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 
    

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
78,85 Fte (HAN Pabo) 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
 
120 (HAN Pabo) 
 
 
 



B. Projectplan 
Het projectplan bestaat uit drie onderdelen de huidige situatie, de gewenste situatie en uw ontwikkelingsplan. Per onderdeel worden de 
actielijnen aan de orde gesteld “Aanpassen Curriculum”, “Professionalisering pabo docenten” en “Inhaalslag 3e en 4e jaars”. Lees bij de 
invulling de voetnoten voor een verduidelijking bij de invulling. We maken in dit format verder gebruik van de afkorting W&T en N&T in 
interpretatie wordt de betekenis bedoeld zoals deze in de toelichting is beschreven. 
 
1. Huidige situatie 
 
Aanpassen curriculum:  
 
Beschrijf samenvattend maar concreet hoe W&T (grondhouding en vaardigheden)1 in het huidige curriculum (voltijd/deeltijd 2013-
2014) van uw pabo al opgenomen is. Beschrijf kort de te onderscheiden eenheden en de doelen (modules, colleges, leerlijnen, 
gastlessen), of de geïntegreerde eenheden en doelen met andere vakken/lijnen enz. Voeg ter verduidelijking eventueel relevante 
documenten bij1. 
HAN Pabo Arnhem. 

Propedeuse. 
Semester 1. Binnen de onderwijseenheid Ontwerpen van een rijke leeromgeving1.1. is er een samenwerking tussen de vakgebieden 
Aardrijkskunde (ruimte), Geschiedenis (tijd), Natuur & Techniek, Bewegingsonderwijs en Beeldende vorming. Doel is aan te sluiten bij 
de natuurlijke drang van jonge kinderen om de wereld te ontdekken en te verkennen. Hierbij organiseren de studenten een dagdeel 
voor kinderen uit de onderbouw waarbij de kinderen spelend en ontdekkend leren. De studenten maken daarbij gebruik van de echte 
wereld in de directe omgeving van de school (o.a. heemtuin, natuurspeeltijd, park, stadsboerderij).  
Semester 2. In de Onderwijseenheid Begeleiden en ontwerpen 1.2. zijn de OJW lessen gesplitst naar 5 bijeenkomsten Natuur en 
Techniek en 5 bijeenkomsten Aardrijkskunde en Geschiedenis. 
Dit semester is gericht op de bovenbouw. In de bijeenkomsten N & T krijgen de studenten de opdracht om een practicum in de stage 
voor te bereiden en te geven. Didactiek van onderzoekend leren staat daarbij centraal. 
Ook binnen het vakgebied Beeldende Vorming in de leertaak en deeltoets ”Cultuur op school en in de wijk als uitgangspunt voor het 
ontwerpen van onderwijs” is er al een verbinding met aspecten uit W & T. Met behulp van hun ‘culturele paspoort’ gaan studenten in 
deze onderwijseenheid op zoek naar hoe zij vanuit hun culturele identiteit een bijdrage kunnen leveren aan de culturele ontwikkeling 
van kinderen in de eigen stage. Samen met medestudenten oefenen zij in het ontwerpen van culturele (buitenschoolse) activiteiten met 
de wijk als uitgangspunt en voeren zij deze uit een basisschool. Een belangrijk doel hierbij is dat de student een leerzame activiteit met 
een ‘onderzoekend’ karakter leert ontwerpen en uitvoeren. Vanuit de reflectie achteraf komt de student tot een herontwerp. 
 
 

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
                                           



Hoofdfase; Kernfase 
Semester 1. Onderwijseenheid Ontwerpen 2.1. OJW wordt geïntegreerd aangeboden binnen het thema Tijd & Ruimte. In deze 
onderwijseenheid staan we stil bij preconcepten en misconcepten. Vragen van kinderen staan centraal. Met name het herkennen van 
vragen van kinderen.  Verdiepen van de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Tevens loopt de onderzoekende houding als 
een rode draad door dit semester. In de praktijk (onderbouw/middenbouw) voeren de studenten een opdracht uit waarbij ze in hun 
stage een onderwijsactiviteit uitvoeren waarbij de didactiek van onderzoekend leren centraal staat. Van deze activiteit maken ze een 
video-opname en deze wordt gedeeld in kleine werkgroepen op de Pabo. 
 
Semester 2. Onderwijseenheden Ontwerpen 2.1 en Begeleiden 2.2. ‘Pabo Arnhem is een inspirator in het werkveld met betrekking tot 
de onderzoekende houding en werkt met studenten en scholen samen om deze inspiratie om te zetten in daden die bijdragen aan de 
ontwikkeling van de onderzoekende houding bij kinderen en leraren basisonderwijs, studenten en pabo-docenten.’ (Remmers 2010). De 
Reggio Emilia-benadering vormt een belangrijke bron bij het formuleren van deze visie.  
Dit semester bouwen we voort op het adaptief lesgeven in het eerste semester. De studenten leren onderwijs te ontwerpen dat niet 
vanuit de methode vertrekt, maar vanuit de betrokkenheid van leerlingen. De PGO-bijeenkomsten (probleem gestuurd onderwijs) met 
een groep van ongeveer 12 studenten vormen de rode draad van het semester.  
De studenten verdiepen zich gedurende twee weken, voorafgaand aan de W&T-week, middels twee casussen, in de theoretische 
achtergrond van W&T-onderwijs en de Reggio Emilia-benadering. 
Wetenschap & Techniekweek. Deze week is multidisciplinair waarbij de wereld van de kunsten en OJW versmelten. Studenten worden 
opgedeeld in werkgroepen en iedere werkgroep wordt gekoppeld aan een ‘vindplaatsschool’. Een vindplaatsschool heeft via vtb-pro een 
scholing t.a.v. W & T gehad. De studenten gaan een onderzoek uitvoeren dat gaat over de onderzoekende houding bij zichzelf en bij 
kinderen. Wetenschap en Technologie vormt het kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt. Heel concreet organiseren de studenten 
in die week een W& T-project binnen een vakoverstijgend thema. Voorbeelden hiervan zijn kermisattracties en vliegende objecten. 
Gedurende de week doorlopen zowel de studenten als de leerlingen de ontwerpcyclus. Aan het begin van de projectweek verdiepen de 
studenten zich op eigen niveau in het gekozen een W&T-thema. Waarna zij zowel het onderzoek, inclusief onderzoeksinstrumenten, als 
ook het W&T-project ontwerpen. Vervolgens nemen de studenten de leerlingen mee in de wereld van wetenschap en techniek door het 
uitvoeren van hun project in de echte wereld. De week wordt afgesloten met de presentaties van de onderzoeken van de studenten 
waarin zij onderzoek hebben gedaan naar interventies, leerkrachtgedrag, vragen van kinderen e.d. 
 
Semester 3. Onderwijseenheden  Ontwerpen 2.3 en Schoolorganisatie 2.3. Onderzoekweek Texel. Gedurende deze week reizen we met 
studenten af naar Texel alwaar zij door een van te van tevoren gekozen perspectief onderzoek doen aan het eiland. Het gaat daarbij 
om het narratief perspectief, het fenomenologisch perspectief, het ontwerpende perspectief en het natuurlijke perspectief. Concrete 
voorbeelden hierbij zijn: het verhaal van de familiegeschiedenis, het maken van landart, onderzoek op het wad, miniatuurtheater. In de 
afgelopen jaren zijn er collega’s van verschillende vakgebieden mee geweest naar Texel om ter plekke samen vorm te geven aan open 
en inspirerende opdrachten rondom de verschillende perspectieven. Zelf ervaren, verwonderen, 21e -eeuwse vaardigheden en de 
holistische benadering vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. De werkweek Texel past in de leerlijn onderzoek. Zo doorlopen de 
studenten de gehele onderzoekcyclus en ontwikkelen ze onderzoekvaardigheden als observeren, data verzamelen, interviewen, etc. 



 
Onderwijseenheid Begeleiden 2.3. Een onderzoeksopdracht naar Cultuuronderwijs. Vanuit een door de stageschool ervaren probleem of 
vraagstuk op het gebied van cultuuronderwijs gaan de studenten aan de slag met een praktijkonderzoek. Zij volgen de fasen van 
probleemstelling naar onderzoeksvraag. Dit onderzoek sluit aan bij de thematiek van dit semester van de kernfase: Onderwijs vanuit 
een brede blik. De onderzoeksopdracht heeft betrekking op cultuuronderwijs toegespitst op een of meer van de volgende onderwerpen: 
uitgaan van verschillen, leren met ICT, de onderzoekende houding van leerlingen, opbrengstgericht werken, vakdidactiek. 
 
Hoofdfase; Afstudeerfase. 
Vakkendifferentiatie kunsten. Integratie van de kunstvakken vormen het uitgangspunt van dit programma. Naast het verdiepen in de 
leerlijnen ontwerpen de studenten samen met leerlingen van de basisschool een viering, tentoonstelling of ander kunstproject. Zij 
verzorgen de gehele opzet, uitvoering, communicatie met de school, het uitnodigen van familie, etc. 
Een groepje van ongeveer drie studenten heeft samen de regie over het project. Zijn documenteren het proces en reflecteren achteraf 
op ontwikkelde leerkrachtvaardigheden. De onderwijseenheid wordt afgerond met een visiestuk over kunst-/cultuureducatie.  
Vakkendifferentiatie OJW. Studenten onderzoeken de leerlijnen van het leergebied op een basisschool, waarbij tevens aandacht is voor 
de eigen visieontwikkeling van de student t.a.v. OJW. Vanuit deze ontwikkeling passen de studenten een onderdeel van de leerlijnen 
aan. Deze aangepaste leerlijn presenteren ze aan de hand van een digital story.  
 

HAN Pabo Nijmegen. 
Het benoemen van de grondhouding die W&T karakteriseert, start bij N&T in de propedeuse. De verschillende aspecten van de 
grondhouding worden expliciet benoemd en vertaald naar de eigen onderzoekende houding van de student. Bij kleuters maken de 
studenten aan het begin van hun stage (OWE 1.3: Op Onderzoek Uit) kennis met de betekenis van deze onderzoekende grondhouding 
voor het leren van kinderen. Aan het eind van het eerste jaar inventariseren de studenten op hun stageschool in welke mate de 
grondhouding wordt herkend, benut en gestimuleerd (OWE 1.6: Kinderen onderzoekend laten leren) .  
Tijdens de kernfase maken de studenten kennis met onderzoekvaardigheden in het kader van het handelingsgericht werken en het 
ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn bij het doen van praktijkonderzoek (OWE2.9 Wereldwijs bewegen en OWE 2.10 
Professional zijn in een groter geheel). In het tweede halfjaar wordt er in de N&T-lessen aandacht besteed aan ontwerpend leren en 
wordt de studenten gevraagd een arrangement onderzoekend leren samen te stellen en uit te voeren voor een kleine groep kinderen 
(OWE 2.6: Onderwijs afstemmen op de ontwikkeling van kinderen). Daarnaast is er aandacht voor dialogic talk als middel om tot 
begripsvorming te komen bij N&T (OWE 2.5: Leren door samen hardop te denken). 
Aan het begin van het derde jaar is er een veldwerkprogramma waarin het domein OJW in samenhang wordt onderzocht (OWE 2.9). 
Hierbij bestaat er de mogelijkheid om onderzoek te doen met behulp van een ICT-toepassing (augmented reality), die nieuwe 
dimensies toevoegt aan de traditionele werkvormen bij veldwerk. Aan het eind van de kernfase zijn er OJW-kennistoetsen. Deze zijn 
nog niet volledig afgestemd op de kennisbasis N&T.  
Slechts enkele studenten schrijven zich jaarlijks in voor de op W&T en talentontwikkeling gerichte minor.  
In de afstudeerfase voeren de studenten onder andere een praktijkonderzoek uit en ontwerpen ze een leerarrangement. Een aanzienlijk 



deel van de studenten kiest bij het leerarrangement voor een geïntegreerde thematische aanpak, waarbij er sprake is van een groot 
aandeel van de OJW-vakken. De nadruk bij het leerarrangement ligt op de vakdidactische aspecten, maar ook het omgaan met ICT 
maakt er deel van uit. In de afstudeerfase nemen een aantal LIO-stagiaires en hun stagescholen deel aan het programma van het 
wetenschapsknooppunt Nijmegen. Enkele N&T-docenten hebben een aantal nascholingstrajecten verzorgd in het kader van VTB-pro. De 
Pabo is betrokken bij het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland en bij Forscher Kids, een uitwisselingsprogramma met 
opleidingen voor kleuteronderwijs in Krefeld en Mönchengladbach en met Fontys. 
 
  



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. 
 

 
HAN Pabo Arnhem 
 
De opzet voor het wetenschap en techniek-curriculum is vanaf het begin (2006) in samenspraak met docenten OJW en Kunsten 
ontwikkeld. De Reggio Emilia-benadering en de theorie rondom onderzoekend en ontwerpend leren (Vaan en Marell, 2012  & Kemmers 
en Van der Graft 2007) vormden daarin de belangrijkste bronnen. Met name in de Wetenschap en Techniekweek (Kernfase, semester 2) 
wordt deze benadering toegepast, maar ook in algemene PGO-bijeenkomsten en vaklessen OJW en Kunsten zijn verbindingen gelegd 
naar het ontwikkelen van de onderzoekende houding.  
De docenten natuur & techniek maken in de lessen veel gebruik van het starten vanuit een rijke leeromgeving en de onderzoekcyclus. 
Tevens heeft een deel van de docenten (OJW en Kunsten) de afgelopen jaren nascholing verzorgd in het kader van VTB-Pro. 
 
HAN Pabo Nijmegen 
  
De N&T-docenten zijn bekend met W&T en maken in hun lessen daarvan gebruik om de studenten te stimuleren een W&T- grondhouding 
en vaardigheden als onderzoeken en ontwerpen te ontwikkelen. Bij OWE 1.6 zijn ook enkele P&O-collega’s nadrukkelijk betrokken. Een 
bredere groep docenten is betrokken bij het onderzoek dat de studenten doen aan het eind van de kernfase en in de afstudeerfase. 
Hierbij ligt de nadruk op het aanleren van onderzoekvaardigheden zoals het schrijven van een heldere probleemstelling, het opstellen 
van een degelijke probleemverkenning (theoretisch kader, verbonden met praktijk), het formuleren van een goede onderzoeksvraag, 
dataverzameling, begrippen als validiteit en betrouwbaarheid, het overzichtelijk presenteren van resultaten, het trekken van op data 
gebaseerde conclusies en het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van methodiek, aannames, betekenis van resultaten, 
conclusies e.d. Een beperkt deel van de docenten heeft ervaring met het begeleiden van praktijkonderzoek. Kennis en ervaring met 
ontwerpend leren beperkt zich tot de N&T-docenten. Enkele docenten die momenteel een master doen, verrichten zelf onderzoek. Eén 
OJW-docent doet promotieonderzoek naar vraaggestuurd leren met behulp van digitaal mindmappen. Een tweede OJW-docent bereidt 
een promotieonderzoek voor naar leerprocessen in het techniekdomein.  
 
 
 
 
 
  



 
 
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. 
 

 
Wetenschap en Techniek is al aardig op de kaart gezet (zie onderdeel huidige situatie curriculum) maar er zou nog wel een stap gezet 
moeten worden richting Wetenschap & Technologie. Dit is zeker kansrijk omdat binnenkort op beide pabo’s een ICT-rijke leeromgeving is 
ontworpen en ingericht (www.Ixperium.nl). 
 
 
 
  



 
2. Gewenste situatie 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
3. Beschrijf uw ambities en doelen en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om een duurzame en geïntegreerde verankering van 

W&T in het curriculum van uw pabo te realiseren. 
 
 
Dit jaar is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor beide HAN-Pabo’s.  Dit maakt het mogelijk om 
vanuit een heldere visie op W&T dit curriculum vorm te geven. De uitdaging daarbij is om de integratie zó vorm te geven dat er een 
goede balans ontstaat tussen enerzijds de generieke aspecten, zoals het ontwikkelen van een onderzoekende cultuur, leren met ICT en 
nadrukkelijke aandacht voor het ontwikkelen van 21th century skills en anderzijds de domeinspecifieke aspecten van W&T.  
 
Deze domeinspecifieke aspecten, zoals genoemd in de kennisbases (Meijerink, 2013) zijn binnen het huidige curriculum als aanzet 
aanwezig, maar zullen nadrukkelijker benoemd, getoond, geleerd en ervaren moeten worden. Hetzelfde geldt voor de generieke 
aspecten. Daarbij is de uitdaging nog groter. Duurzaam werken aan het ontwikkelen van een onderzoekende grondhouding, leren met 
ICT en 21th century skills binnen een geïntegreerd curriculum, vragen om een eenduidig begrijpen, communiceren en gebruiken van 
deze vaardigheden door een brede groep docenten uit verschillende leergebieden. 
Zo willen we onze visie op het verbinden van cultuuronderwijs en W&T- onderwijs verder uitdiepen door aan te sluiten bij de nieuwe 
ontwikkelingen zoals de 21ste eeuwse vaardigheden, onderzoek, ICT, duurzaamheid en de theorie Cultuur in de Spiegel (Van Barend van 
Heusden, 2014) over cultureel zelfbewustzijn. In het ontwikkelen van generieke vaardigheden bij studenten en leerlingen is het 
verbeelden van en vormgeven aan ideeën (cultuureducatie) een onontbeerlijk onderdeel.  
Het is onze ambitie om een curriculum app te ontwikkelen waarmee de student op reis gaat door het curriculum  van wetenschap en 
technologie. In deze app staat beschreven wat we van de student verwachten en kunnen studenten op een beeldende manier verslag 
doen van het reis en deze ervaringen met medestudenten en leerkrachten delen.  
  
Albien Hendriks, docente beeldende vorming, doet het komende jaar een onderzoek voor haar master studie Cultuureducatie. 
Haar onderzoek is gericht op de samenhang tussen cultuuronderwijs en wetenschap en techniek. Zij onderzoekt wat de samenwerking 
tussen OJW en de Kunsten van de afgelopen acht jaar heeft opgeleverd en geeft aan de hand van de uitkomsten en nieuwe 
leerplankaders Cultuur in de Spiegel en het SLO aanbevelingen voor het nieuwe curriculum in de vorm van een ontwerpplan. 
 
  



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.  

 
 
 
Een duurzame verankering van W&T in ons curriculum zal zich kenmerken door studenten die: 
• vanuit een eigen onderzoekende grondhouding aansluiten bij de nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld om hen heen; 
• geïnteresseerd zijn in wetenschap en technologie en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden en voldoende kennis bezitten om de 

informatie daarover te kunnen begrijpen; 
• de wereld vanuit een open houding benaderen;  
• technologie benutten als middel om leer- en ontwikkelingsprocessen te versterken; 
• kansen zien in de snelle verandering op het gebied van kennis en technologie; 
• buitenschoolse mogelijkheden zien en benutten voor het vorm en inhoud geven aan wetenschap en techniekonderwijs; 
• alle vakken krachtiger aan kunnen bieden door gebruik te maken van de inzichten van w & t op het gebied van leer- en 

ontwikkelingsprocessen; 
• de kracht en betekenis van verbeelden en vormgeven begrijpen en kunnen toepassen; 
• de leerlijnen van ontwerpend  en onderzoekend leren kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen (uitgaan van 

verschillen). 
 
Een duurzame verankering van W&T in ons curriculum zal zich kenmerken door: 
• het opbouwen van een sterk netwerk rondom wetenschap en technologie. Hierbij valt te denken aan het WKRU, regionale 

techniekvoorzieningen, bedrijfsleven, CLC Arnhem, musea en culturele instellingen. Maar ook academische opleidingsscholen en 
scholen met een sterk W&T-profiel maken deel uit van dit netwerk. 

• een uitwerking van het profieldeel van de kennisbasis N&T. Het is onze ambitie dit oa te verwerken  in een minor rondom W&T en in 
een nascholingsprogramma voor leerkrachten basisonderwijs; 

• een geïntegreerd toetsingskader voor W&T, deels gekoppeld aan de kennisbases en deels vakoverstijgend, gericht op toetsing van 
W&T-vaardigheden; 

• een internationale oriëntatie ten aanzien van W&T; 
• een verbinding met de leerlijn onderzoek die in 2014 is ontwikkeld door de faculteit Educatie (Kaders voor de ontwikkeling van een 

leerlijn onderzoek, HAN, Faculteit Educatie, april 2014). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 
 
 
Het is onze ambitie om tegelijk met de vernieuwing van het HAN Pabo-curriculum alle docenten van de Pabo  
• hun eigen vak- of leergebied te laten bezien in het licht van wetenschap en technologie (onderzoekend- en ontwerpend leren); 
• de opgedane inzichten toe te laten passen in de eigen lespraktijk; 
• een vertaalslag te maken naar wat dit betekent voor het onderwijs in de basisschool. 
Wij vinden het een uitdaging om de docenten van onze Pabo een eenduidig en gedeeld beeld te laten krijgen van W&T: Hoe ziet een 
onderzoekende grondhouding eruit, bij onszelf, bij onze studenten en bij leerlingen in het basisonderwijs? En hoe is dat ten aanzien van 
denkgewoonten en 21th century skills? Onze docenten weten hoe je deze houding, denkgewoonten en vaardigheden kunt ontwikkelen bij 
studenten, bij zittende leerkrachten en bij leerlingen in het basisonderwijs en VMBO. Wij willen dit bereiken door een gezamenlijke 
deelname aan activiteiten van het WKRU, maandelijks kennisuitwisseling met collega’s van HAN-educatie die onderzoek doen en door het 
gezamenlijk, vakoverstijgend uitwerken van W&T in ons nieuwe curriculum. Vanzelfsprekend speelt ICT als middel hierin een belangrijke 
rol. 
 
 
  



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. 
 
 
Wij hebben de ambitie om in lijn met de vormgeving van W&T in het nieuwe curriculum de derde- en vierdejaars studenten een 
inhaalslag aan te bieden dat zich richt op het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden. Daarvoor zijn verschillende 
mogelijkheden aanwezig, zoals de onderzoeksdagen op Texel, waaraan momenteel alleen studenten van Pabo Arnhem deelnemen, de 
activiteiten van het WKRU, waaraan nu een beperkt deel van de studenten uit Nijmegen deelneemt, een meer op W&T gerichte invulling 
van OWE 2.9, waarin een brede inhoudelijke samenwerking nu al aanwezig is (OJW, cultuureducatie, RLV). De inslag zou kunnen worden 
afgesloten met een wetenschaps- en technologiefestival voor deze studenten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een ‘makerfair’.  
 
De specifieke vormgeving zal daarbij, zoals eerder gesteld, in lijn moeten zijn met de beoogde vernieuwingen in het curriculum en zal in 
samenhang daarmee, in het studiejaar 2014-2015 nader uitgewerkt worden. De uitvoering zal dan plaatsvinden in het studiejaar 2015-
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3. Ontwikkelingsplan 
 
 
Aanpassen curriculum:  
 
 
7. Geef een globale omschrijving van het actieplan curriculum uitgewerkt naar 2 projectjaren. Beschrijf de acties die uitgevoerd gaan 

worden, de doelen en hoe deze gemonitord worden.  
 
 
Juli 2014 
t/m Juni 
2015 
 
 

Scholing en planvoering.  
• Opname van de in dit plan beschreven doelen voor wetenschap en technologie in het Projectplan Curriculum HAN Pabo 

en in het Pakket van Eisen voor het totale Curriculum. 
• Ontwerpen nieuwe onderdelen rondom W&T voor het curriculum. 
• Professionalisering van pabo-docenten op basis van de aanpassingen in het curriculum. 
• Uitwisseling en afstemming. 
• Albien Hendriks, docente beeldende vorming, doet het komende jaar een onderzoek voor haar master studie 

Cultuureducatie. Haar onderzoek is gericht op de samenhang tussen cultuuronderwijs en wetenschap en techniek. Zij 
onderzoekt wat de samenwerking tussen OJW en de Kunsten van de afgelopen acht jaar heeft opgeleverd en geeft aan 
de hand van de uitkomsten en nieuwe leerplankaders Cultuur in de Spiegel en het SLO aanbevelingen voor het nieuwe 
curriculum in de vorm van een ontwerpplan. 

• In samenwerking met instellingen voor technologie (Junior Technovium, Technoplanet, Techniektoernooi, Techniekdag 
Arnhem, Techniekdag Nijmegen),  onderzoek (WKRU) en basisscholen komen tot een verbinding in het programma van 
de Pabo. 

• Nadrukkelijk vormgeven van W& T in de afstudeerfase. 
• Verkennen van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een minor rondom Wetenschap en Technologie. Profieldeel 

voor het vakgebied natuur & techniek, zoals beschreven staat in het advies van de Commissie Kennisbasis Pabo (2012), 
zal hier een belangrijk onderdeel van uit moeten gaan maken. Tevens zal er gestreefd worden naar een verbinding van 
de minor met de nascholing en het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit. 

• Pilot curriculum app 
  

 

 

Juli 2015 Uitvoering inhaalslag 3e en 4e jaars studenten. 



t/m Juni 
2016 
 
 

Implementatie van nieuwe onderdelen m.b.t. wetenschap en technologie in de propedeutische fase. 
Kernfase: ontwerpen nieuwe onderdelen rondom W&T.  
Indien de verkenning positief is uitgevallen tav het ontwikkelen van een minor rondom wetenschap en technologie wordt 
in deze periode de minor opgezet en zal er een eerste pilot worden gedraaid. Uitrollen van de minor rondom Wetenschap 
& Technologie. 
 

 
 
 

8. Beschrijf hieronder op welke wijze u W&T in uw curriculum gaat integreren, tenminste bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & 
techniek en waar u mogelijk relaties legt naar cultuureducatie). Beschrijf hoe het onderwijs er op hoofdlijnen zal uit zien en welke 
doelen het onderwijs moet bereiken. Beschrijf ook concreet welke overige vakken/thema’s bij voorkeur ook Nederlandse taal en 
rekenen/wiskunde betrokken zijn bij het stimuleren van een W&T grondhouding. Geef ook aan of het gaat om verplichting voor alle 
studenten of een keuzetraject.  

 
W&T komt na de 
vernieuwing tot uiting bij:2 

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

 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
Gezondheid 
Milieueducatie/LvDO 
 

Het belangrijkste doel van de vernieuwing binnen OJW is het realiseren van een programma waarbij 
verschillende vakken nadrukkelijk samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de onderzoekende 
houding van de studenten en aan de denkvaardigheden die essentieel zijn voor W&T. De lessen van de 
verschillende vakken worden op dit punt nauwkeurig op elkaar afgestemd en er is sprake van een 
doorgaande lijn binnen de opleiding. Daarbij maken we gebruik van recente ontwikkelingen in de 
keuze van inhouden, middelen en didactische aanpak bij deze vakken in zowel Arnhem als Nijmegen. 
Hierbij is er al nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van een onderzoekende houding en 21e 
eeuwse denkvaardigheden, maar nog niet zo nadrukkelijk in samenhang met elkaar en met het oog op 
een doorgaande lijn.  
Zo is er op Pabo Arnhem de laatste vijf jaar een aansluiting tussen de sociale wereldoriëntatie en 
Natuur en Techniek ontstaan. Dit is terug te zien binnen het vakgebied aardrijkskunde bij 
onderzoekend leren in het veldwerk (bijv. Texel en omgevingsonderwijs; project vliegerfotografie). Bij 
het vakgebied geschiedenis is inquiry based learning hier een mooi voorbeeld van. Het ontwerpend 
leren zien we bij geschiedenis terug in programmaonderdelen die gaan over het inlevingsvermogen, 
zoals bijvoorbeeld living history. Levende geschiedenis gaat o.a. over het uitbeelden van historische 
tijdvakken met behulp van gereconstrueerde historische gebruiksvoorwerpen. Hier gaat 
bronnenonderzoek aan vooraf. Voor elk tijdvak zijn er legio voorbeelden te bedenken zoals voor het 
tijdvak van de ontdekker en hervormers waarbij leerlingen zich verdiepen in Leonardo da Vinci en aan 
de hand van zijn technische ontwerpen nadenken over eigen oplossingen voor problemen waar ook 



Leonardo da Vinci zich voor gesteld voelde en welke ook in de hedendaagse tijd nog betekenis hebben. 
Te denken valt aan een verbinding met de strandbeestkunstenaar Theo Jansen die ook een Leonardo 
da Vinci achtige wijze van werken heeft. Of de tijd van regenten en vorsten waarbij het kan gaan over 
de VOC en alles wat te maken heeft met zeilboten. Technieken rondom het zeilen zelf of het 
drijfvermogen van de schepen en de weerstand in het water. Op welke wijze kunnen zeilschepen in 
een duurzame toekomst een rol spelen? Wubbo Ockels had hier inspirerende ideeën over. Hiernaast 
kan het interessant zijn de meer historische ambachtelijke wereld te combineren met de huidige en 
toekomstige hoog technologische wereld. Zoals het op ambachtelijke wijze spinnen van wol en 
hiermee op een breicomputer kleding ontwerpen en produceren. Of het op ambachtelijke wijze bakken 
van ceramiek en hier een onderdeel aan toevoegen wat met een 3d-printer is verwezenlijkt.  
 
Bij aardrijkskunde wordt ontwerpend leren toegepast om bijvoorbeeld fysische processen inzichtelijk 
te maken of begrip te krijgen van de strijd die Nederland voert tegen het water. Op het gebied van 
technologie zijn bij aardrijkskunde het werken met geografische informatiesystemen en bij 
geschiedenis het gebruiken van digitale bronnen goede voorbeelden. We gaan het onderzoekend en 
ontwerpend leren meer centraal stellen, borgen en de toetsing er op laten aansluiten.  
Op HAN Pabo locatie Nijmegen wordt sinds 2010 gewerkt aan het concretiseren van het leren vanuit 
levensechte situaties en eigen leervragen van leerlingen. Dit gebeurt in samenwerking met het 
werkveld en voor zowel de vakken aardrijkskunde, geschiedenis als natuur en techniek. Digitaal 
mindmappen is daarbij een instrument waarmee leerkrachten hun onderwijs kunnen ontwerpen, 
voorkennis kunnen activeren en structureren, leervragen kunnen oproepen en begeleiden en 
leervorderingen kunnen monitoren. Digitaal mindmappen biedt kansen om in thematisch onderwijs de 
verbindingen te leggen tussen de verschillende vakgebieden en leerlingen gestructureerde vrijheid te 
bieden. 
De opgedane ervaringen worden momenteel met studenten in het curriculum gedeeld bij de 
beroepstaak thematisch onderwijs, in de minoren ‘Ruimte voor Talent’ en ‘Bijzonder Onderwijs’; 
daarnaast richten enkele studenten hun afstudeeronderzoek op dit onderwerp. 
Het bevorderen van een onderzoekende houding en het ontwikkelen van denkvaardigheden kan niet 
zonder een afdoende vakinhoudelijke en vakdidactische basiskennis van OJW. Die vakdidactische 
basiskennis zal nadrukkelijk gericht moeten zijn op de mogelijkheden om de onderzoekende houding 
en W&T denkvaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen. 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

W&T creëert een context waarbinnen kennis van rekenen/wiskunde en Nederlandse taal betekenisvol 
kan worden toegepast én die leerlingen motiveert om deze basisvaardigheden verder te ontwikkelen. 
Daarnaast draagt de wijze waarop rekenen/wiskunde en Nederlandse taal wordt onderwezen, bij aan 
het verder ontwikkelen van een onderzoekende houding en de daarmee samenhangende generieke 
denkvaardigheden. De wijze waarop Rekenen/wiskunde en Nederlandse taal op de Pabo worden 
onderwezen moet daarbij model staan voor de wijze waarop W&T-denken ontwikkeld kan worden. Dit 



expliciet maken geeft de studenten duidelijke handvatten om dit ook in hun eigen onderwijs vorm te 
geven. 

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

 
Doel: Het vernieuwde curriculum van de beide Pabo’s richt zich binnen het kader van W&T niet alleen 
nadrukkelijk op de individuele ontwikkeling van kinderen, maar ook op de rol van wetenschap en 
techniek in onze cultuur. Het verhelderen van de invloed van wetenschap en techniek in verleden, 
heden en toekomst en het expliciet onderzoeken en bespreken van de dilemma’s die daarbij een rol 
spelen, worden geïntegreerd vormgegeven. 
Daarnaast speelt het ontwikkelen van het creatief vermogen een belangrijke rol zowel binnen de 
kunstvakken als in wetenschap en technologie. Dit wordt op elkaar afgestemd. 
Albien Hendriks (docente beeldende vorming) zal in het studiejaar 2014-2015 in haar Masterthesis 
onderzoek doen naar de verbinding van Wetenschap & Technologie met Kunst & Cultuur. 
 
 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Doel: W&T is, als manier van kijken naar de wereld, een pedagogische benadering die onderwijskundig 
vormgegeven moet worden. Onderwijskunde en pedagogiek vormen daarmee nadrukkelijk het kader 
voor W&T in ons curriculum. In de onderwijseenheden die zich expliciet richten op W&T is de 
samenhang tussen onderwijskunde/pedagogiek, OJW en de kunstvakken, terug te zien in de lessen en 
in de toetsing. 

Onderzoekslijn reflective 
practitionar 
 
Leerwerk gemeenschappen 
 
Thema’s 
 
W&T lijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het beoogde curriculum van de Pabo kenmerkt zich door een onderzoekslijn waarin de student 
gestimuleerd wordt om zijn onderzoekende houding te verbreden en te verdiepen. In het curriculum is 
die onderzoekslijn op twee niveaus aanwezig. Aan de ene kant wordt de student zelf aangemoedigd 
om onderzoekend in de wereld te staan en anderzijds wordt de student gevraagd om deze uitdaging 
ook zijn leerlingen te bieden. Dat het in beide gevallen om dezelfde soort vaardigheden gaat wordt 
expliciet gemaakt. Het is ons streven om wetenschap en technologie te verankeren binnen de 
onderzoekslijn en de onderzoekslijn te verankeren binnen de W&T- lijn. 
In het werkgebied van de beide HAN Pabo’s zijn er verschillende basisscholen die zich nadrukkelijk 
profileren op het terrein van W&T. Samen met techniekcentra, de wetenschapsknooppunten Nijmegen 
en Wageningen, de talentenkrachtsatelliet van de Radboud Universiteit, het KWTG, NME-centra en 
culturele instellingen zullen er om thema’s leerwerkgemeenschappen worden gevormd die bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van W&T in de regio. Deze leerwerkgemeenschappen zullen deels een 
structureel, maar zeker ook een dynamisch karakter hebben. Vanuit de Pabo zullen wij inspelen op 
actuele vragen en gebeurtenissen en op initiatieven vanuit het onderwijs en de samenleving, daar 
waar wij daarin mogelijkheden zien om W&T in onze opleiding én in het werkveld te versterken. 
 
Binnen het nieuwe curriculum zal worden onderzocht of er een minor kan  worden aangeboden die zich 
specifiek richt op het ontwikkelen van een wijze van denken en handelen die kenmerkend is voor 



Minor 
 
 
 
 
Vakprofilering (Meijerink, 2012) 
 
 

W&T. Inhouden van OJW en Cultuur staan daarbij centraal en fungeren als concreet aangrijpingspunt 
voor dat denken en handelen. Daarbij gaat het enerzijds om een verdieping voor de student zelf en 
anderzijds om het diepgaand verkennen van mogelijkheden om deze houding en vaardigheden te 
bevorderen in het basisonderwijs. ICT wordt daarbij ingezet als een middel om deze wijze van denken 
en handelen te bevorderen. Deze minor moet een broed- en werkplaats zijn waar docenten en 
studenten nadenken over wat die brede kijk op W&T betekent zowel voor de afzonderlijke 
leergebieden als voor de integratie van die leergebieden. Belangrijk in de minor is ook de verbinding 
met de wereld. Hierbij valt te denken aan de verbinding met bedrijfsleven, basisonderwijs, 
onderwijsinstituten (WKRU) en cultuursector . 
 
In de afstudeerfase kunnen studenten zich via een ’meesterproef’ profileren. Wetenschap en 
Technologie zal één van de profielen zijn.  
 
 

 
Overige: 
 
 
 
 

De HAN heeft een aantal andere studierichtingen waarin het wetenschappelijk en technisch denken 
een belangrijke rol speelt. De Pabo’s zullen op hun locatie de verbinding zoeken met deze opleidingen 
om te bezien op welke wijze samenwerking het realiseren van de beoogde doelen voor studenten van 
de betrokken opleidingen kan versterken.  

 
  



9. Beschrijf hoe de pabo in haar curriculum gebruik wil maken van het leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft 
e.a., 2013) en van de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de pabo.2  
 

 
• Het leerplankader Wetenschap en Technologie en de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de Pabo vormen een referentiekader 

voor de ontwikkeling van het nieuwe curriculum van beide HAN-Pabo’s. Dat nieuwe curriculum zal vanuit die referentiekaders worden 
verantwoord. 

• W&T-denkvaardigheden en denkwijzen zijn expliciet opgenomen: herkennen (studenten bij zichzelf en bij hun leerlingen), 
ontwikkelen en evalueren.  

• De didactische modellen voor onderzoekend leren en ontwerpen leren zijn herkenbaar (modelling) en het gebruik daarvan in de eigen 
(stage)praktijk wordt gestimuleerd met volledig (1e jaar) en ten dele (kernfase) uitgewerkte voorbeelden waarna in de afstudeerfase 
de studenten in staat moeten zijn om onderzoekend en ontwerpend leren zelf vorm te geven. 

• Het curriculum biedt ruimte voor eigen initiatief van studenten met een onderzoekende houding op het gebied van W&T. 
• Er is nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden van ICT om de ontwikkeling van wetenschappelijke en technisch denkwijzen te 

ondersteunen. Partnerschappen met instellingen en bedrijven op het terrein van wetenschap en techniek zorgen voor inhoudelijke 
impulsen en geven het curriculum inhoudelijk mede vorm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 Het leerplankader komt per 1 mei beschikbaar op de site van de SLO. De handreikingen voor de pabo worden in augustus verwacht. 
                                           



10. Beschrijf hoe u vaststelt of de student resultaten met betrekking tot W&T aan de maat zijn. Welke vormen van toetsing worden 
gehanteerd en welk referentiekader gebruikt u daarbij.  
 

Het vaststellen van de resultaten van W&T vraagt nadrukkelijk om een variëteit aan toetsingsvormen. Kennistoetsen, 
praktijkassessments en het uitvoeren van onderzoek zijn de basisvormen. Vanuit de combinatie van deze toetsingsvormen kunnen de 
studenten en hun begeleiders inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun onderzoekende houding en de daarmee samenhangende 
onderzoekvaardigheden. Naast de basistoets OJW die landelijk wordt vormgegeven, zullen we voor het eind van de kernfase een 
kennistoets ontwikkelen waarmee de student inzicht krijgt in zijn of haar kennisbasis ten opzichte van het basisdeel en het profieldeel 
van de verschillende vakken zoals vastgesteld door de commissie. Bij deze toetsing ligt het accent op W&T-denkvaardigheden zoals 
causaal denken, systeem denken, structuur-/functie-denken, denken in continuïteit en verandering etc. De kennisbases en de herziene 
taxonomie van Bloom (Krathwohl, 2002) vormen daarbij het referentiekader. De andere toetsen zullen zich nadrukkelijk richten op 
toetsing van de verschillende generieke, didactische en onderzoekvaardigheden die van belang zijn in het kader van W&T. Deze toetsen 
worden vormgegeven op basis van de inhoud van het nieuwe curriculum. Deze assessments hebben verschillende vormen (portfolio, 
presentatie, discussie, video-opnamen, onderzoek) en zijn altijd ingebed in een bredere context dan die van een specifiek leergebied. 
Inhoudelijk vormen de vakdidactische handboeken het referentiekader. (J. Voogt & N. Pareja Roblin, 21st Century Skills. Discussienota  
Joke, 2010. Universiteit Twente) 
 
 
  
 
 

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

rond W&T in het basisonderwijs.  
 

 
Bij het nieuw te ontwikkelen curriculum is het basisonderwijs betrokken in de vorm van de veldresonansantiegroep (VRG). Mentoren 
worden geïnformeerd over de inhoud en het doel van de opdrachten die de studenten in de stagepraktijk uitvoeren. Zij geven op basis 
daarvan feedback en spelen een rol in de beoordeling. In het nascholingstraject ‘Krachtig Meesterschap’ voeren leerkrachten onderzoek 
uit in de eigen basisschool. Dit onderzoek gaat vaak over Wetenschap en Technologie. Dit geeft ons een goed beeld van de huidige stand 
van zaken en geeft ook input voor zowel de curricula van de verschillende basisscholen als voor die van onze Pabo. 
 
 
  



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

ontwerpen) kunnen verrijken4. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  
 
 
Doel is dat de docenten van de verschillende leer- en vormingsgebieden het denkkader van W&T kunnen hanteren binnen hun onderwijs 
en begeleidingsactiviteiten. W&T docenten moeten in staat zijn om dit denkkader naar hun collega’s te communiceren op een wijze die 
deze collega’s in staat stelt om hun leer- of vormingsgebied vanuit dit denkkader te duiden.  
 

 
13. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel met de pabo docenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 

bijbehorende activiteiten zoals: inhoud, frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 
 
 
De professionalisering zal plaatsvinden binnen de ontwerpgroepen voor de diverse delen van het nieuwe curriculum. Deze groepen 
komen regelmatig bij elkaar. In het rooster is de dinsdagmiddag vrijgehouden voor dergelijke bijeenkomsten. Daarnaast nemen de 
docenten deel aan de WKRU Winterschool en wordt W&T een belangrijke inhoudelijke invalshoek binnen de geplande ICT scholing. In de 
opleiding is er een intensieve samenwerking tussen de docenten van de OJW-vakken. Deze groep docenten heeft de taak om het W&T 
denkkader uit te dragen binnen de opleiding. Hiertoe scholen zij zich bij door promotieonderzoek (1 gestart, 1 in voorbereiding), door 
deelname aan kenniskringen, participatie in projecten met academische basisscholen, door internationale oriëntatie (ASE en 
samenwerkingsverband met Duitse opleidingen) en door zelf onderzoek uit te voeren in de basisschoolpraktijk.  

 
14. Beschrijf op welke  wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
 
De scholing wordt geïnitieerd, gemonitord en geëvalueerd door de implementatie groep W&T die bestaat uit een lid van de curriculum-
ontwerpgroep en docenten voor OJW en cultuureducatie. 
 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
 
Binnen het cluster worden de ervaringen uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast organiseren we gezamenlijke nascholingsactiviteiten. 
 
 



 

 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 
 
16. Beschrijf de doelen die u heeft ten aanzien van de inhaalslag voor alle derde- en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-2015 

en 2015-20166.  
  
De inhaalslag voor 3e en 4e jaars studenten zal zich o.a. richten op het ontwikkelen van inzicht in denkvaardigheden: wat zijn het, hoe 
zijn ze te herkennen en hoe zijn ze te ontwikkelen? Dit zowel binnen OJW als cultuureducatie. Het begeleiden van vragen van kinderen is 
daarbij een belangrijk onderdeel. Tevens zal de verbinding Wetenschap & Technologie met ICT de nodige aandacht vragen. Aan 
studenten zal de mogelijkheid worden geboden om zich ten aanzien van de kennisbasis N&T verder te ontwikkelen. Binnen het huidige 
curriculum ontbreekt die specifieke aandacht nagenoeg. 
 
17. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel bij de betreffende studenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 

bijbehorende activiteiten zoals: frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 
 
 
Mogelijke acties kunnen zijn (besluit hierover zal aan het begin van het studie jaar 2014/2015 worden genomen): 
Studenten maken een keuze uit het leveren van een bijdrage aan een conferentie, het organiseren van een ‘makersfair’, het richten van 
hun meesterproef op W&T, etc. 
 
 
De inhaalslag zal bestaan uit een aantal acties: 

1. Het inhoudelijk aanpassen van OWE 2.9 (derde jaar) in het oude curriculum van Pabo Nijmegen voor 2015/2016. Deze 
onderwijseenheid omvat al OJW en de kunstvakken, maar er is geen specifieke aandacht voor de wijze van denken en kijken 
waardoor W&T zich kenmerkt. Dit aspect zullen we toevoegen aan deze onderwijseenheid, waarbij we een invulling zullen trachten te 
realiseren die ook onderdeel zal uitmaken van het nieuwe curriculum. Hierbij worden alle studenten bereikt die in 2012/2013 in 
Nijmegen aan hun studie zijn begonnen. 

2. Het aanpassen van de werkweek Texel (derde jaar) in het oude curriculum van Pabo Arnhem voor 2015/2016. In het studiejaar 
2014/2015 wordt de werkweek tegen het lichtgehouden van de uitgangspunten van Wetenschap & Technologie. Aanpassingen die 
voortvloeien uit deze evaluatie worden in het studiejaar 2015/2016 ingevoerd, zodat in dat jaar de studenten deze inhaalslag 



meekrijgen. 

Dezelfde nadruk op het bevorderen van de W&T denkwijze zal in 2014/2015 geïmplementeerd worden in de inhoudelijke ondersteuning die in de 
afstudeerfase geboden wordt rondom de meesterproef. In eerste instantie zal deze gericht zijn op studenten die de keuze maken om inhouden 
van verschillende vakken te integreren in hun meesterproef en op studenten die OJW als inhoudelijke focus hebben. Op basis van de huidige 
keuzes valt te veronderstellen dat we daarmee ongeveer de helft van de studenten van de beoogde doelgroep bereiken. 

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

bereikt. 
 

 

Gezien het tijdpad, zal het niet mogelijk zijn om in 2014-2015, de W&T-denkwijzen vorm te geven in een geïntegreerde 
onderwijseenheid van OJW en cultuureducatie. Dit onderdeel van de opleiding start namelijk direct na de zomervakantie en is inhoudelijk 
al voorbereid. Voor 2015-2016 is dit wel mogelijk en kan dit gebeuren in lijn met het nieuwe curriculum dat voor de propedeuse in 2015-
2016 zal starten. 

In het studiejaar 2014-2015 zullen studenten worden betrokken bij het nadenken en vormgeven van de werkweek Texel in het licht van 
de wetenschap en technologie aanpassing. Deze aanpassing wordt in het daaropvolgend studiejaar doorgevoerd. 

Met het nadrukkelijk inbrengen van de W&T-denkwijzen als ontwikkelingsdoel in de afstudeerkringen zal in 2014-2015 worden begonnen.  
Daarmee worden alle 4e jaars studenten (inclusief de Alpo-stroom) bereikt. Aangezien de afstudeerfase als eerste onderdeel van het 
nieuwe curriculum al in 2014-2015 zal worden geïmplementeerd, zal de inhaalslag hier overeenkomen met de vormgeving van W&T in 
het nieuwe curriculum. 
 
 

 
 
 

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

 
 
D 
 
De studenten doen verslag van hun leeropbrengsten. Deze leeropbrengsten worden geëvalueerd. De evaluatie biedt de mogelijkheid tot 
bijstelling. 



 
Nijmegen: W&T-denkvaardigheden worden expliciet opgenomen in de doelen en de toetsing van de derdejaars beroepstaak 2.8 
‘Wereldwijs bewegen’.  

De inhaalslag wordt tussentijds geëvalueerd door middel van onderzoek. 
 
 
 
 
 
 

C. Proces deelname 
 
Het “Plan Wetenschap en Technologie in de pabo” is geen individueel traject. Het uitgangspunt van het LOBO is dat er een 
gemeenschappelijke beweging in gang wordt gezet. Dit betekent dat er tevens een faciliterende en monitorende proceslijn is 
georganiseerd waardoor de projecten optimaal kunnen profiteren van elkaar. Dat betekent dat in het projectplan ook wordt opgenomen 
hoe de pabo’s elkaar ontmoeten in netwerkbijeenkomsten en clusterbijeenkomsten die peerreviews en masterclasses organiseren8. 
 
Landelijke procesactiviteiten  
 
20. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen (toevoegen) aan netwerkbijeenkomsten (2014 2x, 

2015 3x, totaal 5) 
 

 
Deelnemen en organiseren van één van de netwerkbijeenkomsten. Deze zou gehouden kunnen worden in het Ixperium van de 
Pabo waarbij het thema ICT en Wetenschap & Technologie zou kunnen zijn. 
 

 Leren:  
• Verder verdiepen in de verbinding tussen ICT en Wetenschap & Technologie. 
• Begeleiden van vragen van studenten / kinderen bij onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Samenwerken met basisscholen op het gebied van W&T. 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling ten aanzien van het verbinden van W&T met aardrijkskunde/geschiedenis. 

 
 

 



 Toevoegen: 
• ICT en W&T. 
• Verbinding Wetenschap & Technologie met Kunst & Cultuur. 
• Begeleiden van vragen van studenten / kinderen bij onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Samenwerken met basisscholen op het gebied van W & T. 
• Samenwerken met universiteiten (RU, WUR): wetenschapsknooppunten en Talentenkracht. 
• Samenwerking met opleidingen voor het jongere kind in Duitsland. 
•  

 
 
 
 
 
 
Cluster procesactiviteiten  
 

21. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken (leren) van en wat u kunt bijdragen aan (toevoegen) peer reviews (2014 1x, 2015 2x, 
totaal 3) 
 

Recent is overeenstemming bereikt t.a.v. de deelnemers van het cluster waar wij in participeren. Samen met de Pabo van Hogeschool 
van Amsterdam en de Pabo van Hogeschool Utrecht zullen we samenwerken in het kader van Wetenschap en Technologie. In het begin 
van het studiejaar 2014-2015 zullen we rond de tafel gaan zitten en gezamenlijk afstemmen op de mogelijkheden van deze 
samenwerking. 

 
 Leren:  

• Verder verdiepen in de verbinding tussen ICT en Wetenschap & Technologie. 
• Begeleiden van vragen van studenten / kinderen bij onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Samenwerken met basisscholen en andere instellingen op het gebied van W & T. 
• Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkeling ten aanzien van het verbinden van W&T met aardrijkskunde/geschiedenis. 

 
 
 
 

 Toevoegen: 
• ICT en W&T. 



• Verbinding Wetenschap & Technologie met Kunst & Cultuur. 
• Begeleiden van vragen van studenten / kinderen bij onderzoekend leren. 
• Samenwerken met basisscholen en andere instellingen op het gebied van W&T. 
 

 
 

 
22. Beschrijf op welke wijze u gebruik wilt maken van en wat u kunt bijdragen aan het organiseren van masterclasses (2014 1x, 2015 2x, 

totaal 3) 
 

Is afhankelijk van wat er gereviewd wordt. Dit wordt waarschijnlijk wel concreet na de volgende centrale bijeenkomst. 
 
 
 

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

 
Wij hebben al een paar jaar ervaring met het verbinden van Kunst & Cultuur aan Wetenschap & Technologie. Dit komt heel mooi tot 
uiting in de onderzoek-/werkweek Texel voor de derdejaars studenten van Pabo Arnhem. 
ICT is een speerpunt binnen de HAN. We hebben al twee jaar ervaring met de verbinding tussen ICT en W&T. Dit komt o.a. tot uiting in 
het Ixperium (www.ixperium.nl) en het Project Birds Eye view (http://innovatie.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2013/10/Kennisnet-
projectbeschrijving-HAN-Birds-eye-view.pdf) . 
Vanuit de ervaringen opgedaan in nascholing (VTB-Pro/KWTG) zijn er een aantal onderdelen van het huidige curriculum vernieuwd. Dit 
zijn concrete voorbeelden van de wijze waarop wij onze studenten nu al bekend maken met de W&T-denkwijzen. 
In samenwerking met één van onze basisscholen werken wij intensief samen op het gebied van vraaggestuurd leren. Hierbij zijn 
onderzoekers (RU/Pabo), docenten, studenten en basisschoolleerlingen en hun ouders betrokken. Dit is een concreet voorbeeld van een 
leerwerkgemeenschap. 
HAN Pabo werkt al een aantal jaren samen met het wetenschapsknooppunt Nijmegen aan vernieuwende projecten die de 
wetenschappelijke denk- en werkwijze in het onderwijs introduceren. Wetenschappers, pabo-studenten en leerkrachten van basisscholen 
werken daarbij samen in projectgroepen. 
 

 
 
Overige samenwerking pabo’s 
 

http://www.ixperium.nl/
http://innovatie.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2013/10/Kennisnet-projectbeschrijving-HAN-Birds-eye-view.pdf
http://innovatie.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2013/10/Kennisnet-projectbeschrijving-HAN-Birds-eye-view.pdf


Naast de geformaliseerde procesactiviteiten zullen pabo’s elkaar ook ontmoeten op basis van andere samenwerkingsverbanden en hier 
synergie willen bereiken. 
 
24. Beschrijf met welke andere pabo’s en op welke punten u met elkaar wilt uitwisselen en samenwerken. 

 
 We zijn wel geïnteresseerd in internationale uitwisseling/samenwerking, bijvoorbeeld met het M.I.T.,  
 
 
 
  



 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
Halverwege het eerste jaar zal gekeken worden of het proces goed op schema ligt zodat de afspraken, zoals in dit projectplan zijn 
beschreven, gehaald zullen worden.  
Aan het einde van het eerste jaar zullen de in dit plan naar voren gebrachte onderwerpen tegen het licht worden gehouden en 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Idem voor het tweede jaar van dit project. 
 
 
 
  



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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