
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Marnix Academie 
Brinnummer  10IZ 
Postadres Postbus 85002 
Postcode 3508 AA 
Bezoekadres Vogelsanglaan 1 
Postcode 3571 ZM 
Plaats Utrecht 
Hogeschool  
Website www.marnixacademie.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Frank van Herwaarden 
Functie Docent Natuur, Milieu, Wetenschap en 

Technologie 
Organisatie PABO 
Telefoonnummer 030-2753435 
Mobiel nummer 0648197418 
Emailadres f.vanherwaarden@hsmarnix.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 
268 179 226 225 

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

 



 
 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 en 4  
30 93 133  

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten Academische Lerarenopleiding (ALO) 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
23 20 14 12 

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
 
60,02 FTE 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
82 
 
 
 
 



 
 

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, of de geïntegreerde eenheden en doelen met andere vakken/lijnen enz. 
Voeg ter verduidelijking eventueel relevante documenten bij1. 
 
Inleiding: 
 
Vanuit haar visie op onderwijs is de Marnix Academie altijd gericht op onderwijs in samenhang in het opleidingsonderwijs aan de 
studenten zodat dit ook kan dienen als inspirerend model voor het onderwijs dat de studenten (gaan) geven in het primair onderwijs. 
Reeds lange tijd is de Marnix Academie bezig met het vormgeven van geïntegreerd onderwijs in zowel de major als de minor: zowel in 
de zaakvakken als door een combinatie van onderwijskunde en pedagogiek en door middel van een verkenning van de mogelijkheden 
van integratie van taaldenkgesprekken in de zaakvakken. Met de introductie van het competentiegerichte onderwijs (met de 7 SBL 
leerkracht competenties) heeft de Marnix Academie ervoor gekozen een achtste competentie toe te voegen: Competent in inspiratie en 
normatief handelen. De student laat zich inspireren om zijn rol als docent en medeopvoeder zo goed mogelijk vorm te geven, hanteert 
(levensbeschouwelijke) inspiratiebronnen en weet de leerlingen vanuit die bronnen te inspireren, daarmee op authentieke 
wijze vormgevend aan persoonlijk meesterschap. De student is een geëngageerd professional. Het onderzoeken en ontwerpen van 
onderwijs start vanuit betrokkenheid en levert betrokkenheid op. 

Hierbij is steeds een uitdaging geweest om zoveel mogelijk recht te doen aan de complexiteit van het beroep leerkracht, de identiteit 
van de Marnix Academie en de diverse competenties. Daarom is holistische toetsing d.m.v. portfolio’s en criterium gerichte interviews, 
al lang de praktijk. Een krachtige verbinding met de werkpraktijk staat daarbij centraal, vandaar dat de Marnix Academie een sterk 

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



 
 

samenwerkingsverband met stagescholen heeft neergezet (Partners in Opleiding en Ontwikkeling), waarin de opleiding van studenten 
en de professionalisering van leerkrachten centraal staat. In de samenwerking van de partners in opleiding en ontwikkeling vormt het 
doen van onderzoek een vast en belangrijk onderdeel. In het beroepsbeeld, zoals dat in het partnerschap wordt gehanteerd, wordt als 
één van de rollen van de leraar de rol van onderzoeker beschreven. 

Het ontwikkelen van een onderzoekende houding en van onderzoeksvaardigheden enerzijds en het doen van (praktijkgericht) 
onderzoek anderzijds, krijgen binnen de verschillende opleidingsvarianten de volgende aandacht: binnen de ‘reguliere ‘ opleiding en 
binnen de deeltijdopleiding verrichten alle studenten onderzoek op een onderwerp of thema dat aansluit bij de 
schoolontwikkelingsvraag van de praktijkschool. Dit vindt plaats binnen een vaste onderzoekslijn; KNAP (Kritisch, Nieuwsgierig, 
Analytisch, Planmatig). Een deel van dit praktijkonderzoek vindt plaats binnen leerwerkgemeenschappen. In deze 
leerwerkgemeenschappen leren, werken en onderzoeken leraren basisonderwijs, studenten en een docent van de Marnix Academie 
samen aan het beantwoorden van contextgebonden complexe vraagstukken. 

In het curriculum van 4 jaar pabo is een opbouw te zien in de grondhouding en vaardigheden van de studenten passend bij W&T. 
Doordat W&T als zodanig nog geen speerpunt is geweest, komen deze vaardigheden vaak slechts zijdelings aan bod in vakken en 
programma’s die zich wel goed zouden lenen voor een verdieping op dit gebied. Door aan te geven waar in het huidige curriculum reeds 
iets aanwezig is van deze houding of vaardigheden, zijn aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelingsplan zoals verderop in dit 
document beschreven. 
Er is een sterk accent op Onderzoekend & Ontwerpend leren (O&O-leren; OOL) en 21th century skills. Het stappenplan onderzoek 
(KNAP) zit door de gehele opleiding verweven, maar is nog lang niet overal even expliciet aanwezig. Het 3e studiejaar, de fase 
Werkplekbekwaam,  staat door het programmaonderdeel Geïntegreerde Zaakvak Minor (GZM) sterk in het teken van een 
vakgeïntegreerde aanpak. Een substantieel deel van de GZM wordt aan ‘inquiry’, onderzoekend leren en ontwerpend leren besteed. Dit 
geldt in nog sterkere mate voor de specialisatie ‘Wereld, Wetenschap, Techniek’ een keuzeprofiel in het 4e studiejaar dat dit jaar als 
een pilot voor de profilering gedraaid heeft en dat in sterke mate gericht is op O&O-leren en 21th century skills. 
In de ALO is ervaring opgedaan met R&D als opleidingsdidactiek en deze ervaringen worden ingezet voor het aanpassen van het 
curriculum in de reguliere voltijd en deeltijd. De ervaringen met R&D bij de studenten om zich kennis, houding en vaardigheden eigen 
te maken zijn positief, maar de vertaalslag om de studenten dit ook in te laten zetten als vakdidactiek in hun eigen onderwijs in de 
stageschool is nog niet bij iedereen sterk ontwikkeld.  
 
In het strategisch beleidsplan van de Marnix Academie is het verkennen van het 21e eeuws leren en de daarbij behorende vakdidactiek 
opgenomen als een van de speerpunten. De precieze uitwerking hiervan wordt op dit moment nog vormgegeven, maar zal door het 
hele curriculum een plek krijgen. De aandacht voor W&T en de aandacht van de Marnix voor de 21e eeuwse vaardigheden zijn twee 
bewegingen die elkaar versterken. 
 
 



 
 

 
Jaar 1: Fase Opleidingsbekwaam (OB) 

In het eerste jaar wordt in een korte module een eerste stap gezet naar het geven van een goede methodeles, waarin een 
onderzoekende houding bij kinderen gestimuleerd wordt. De student krijgt daarbij zicht op hoe de vakspecifieke didactieken in een les 
verweven zijn.  

Jaar 2: Fase Beroepstakenbekwaam (BB) 
Hier vindt een verdieping plaats van de didactieken waarbij studenten bijvoorbeeld zicht krijgen op de overeenkomsten en verschillen 
tussen de diverse zaakvakken, maar ook taal, rekenen, kunstonderwijs e.d. Studenten worden zich bewust van de opbouw van leerstof 
in leerlijnen en worden geacht actief (methode)lessen te verrijken op basis van de beginsituatie van hun eigen klas en de 
mogelijkheden die de schoolomgeving biedt. Telkens speelt hier de transfer tussen de verschillende vakken een rol. Studenten doen 
daarnaast individueel een onderzoek(je) naar mogelijkheden voor krachtig onderwijs op diverse gebieden (zaakvakken, pedagogisch, 
onderwijskundig). 
 
Jaar 3: Fase Werkplekbekwaam (WB) 
In het derde jaar staan vakintegratie, onderzoek en ontwerp van onderwijs en schoolverbetering centraal. Studenten gaan eerder 
opgedane kennis toepassen, de diverse vakken waar mogelijk integreren op basis van het uitgangspunt dat vakintegratie bijdraagt aan 
betekenisvoller, contextrijk onderwijs voor kinderen en voor de student zelf. Daarbij worden ook zoveel als mogelijk andere vakken, 
vakinhouden en –vaardigheden (Nederlands, Rekenen-wiskunde, Engels) ingezet.   
De studenten volgen twee verplichte minoren; de geïntegreerde zaakvak-minor en de geïntegreerde minor zorg voor ieder kind. In 
beide minoren doen de studenten een onderzoek. Bij de geïntegreerde zaakvak-minor ligt de focus op O&O leren en ontwerpen, in de 
geintegreerde minor zorg wordt de cyclus van Handelingsgericht werken doorlopen (evalueren, signaleren, analyseren en realiseren). 
Alle studenten in het derde jaar hebben in 2013/2014 de training Taal en Uitdagend Onderwijs (TUO) gevolgd: een 
interactievaardighedentraining om taaldenkgesprekken met leerlingen te voeren. Dit programma is gekoppeld aan de zaakvakminor en 
heeft als centrale doelstelling alle studenten te trainen en coachen op het gebied van krachtige betekenisvolle interactie bij 
zaakvakonderwijs, die tegelijk de taal- en de denkontwikkeling van kinderen bevordert. Een wezenlijk element in taaldenkgesprekken is 
dat ze de ontwikkeling van complexe taaldenkfuncties van kinderen ondersteunen en stimuleren. De ervaringen hiermee zijn positief. 
 
Jaar 4: Fase Startbekwaam (SB) 
Het programma van het huidige (2013-2014) studiejaar houdt op in de huidige vorm te bestaan, waardoor beschrijving hiervan niet zo 
relevant is. Het nieuwe programma is het afgelopen jaar ontworpen en zal in het studiejaar 2014-2015 voor het eerst worden gegeven. 
Aangezien 21e eeuwse vaardigheden vanuit het beleidsplan van de Marnix Academie speerpunt zijn, zijn deze in elk geval in de nieuwe 
programmering opgenomen. Meer informatie over de profielen is te vinden onder punt 2.3 en 3.8. Andere W&T vaardigheden zullen 
waar mogelijk door docenten in het studiejaar 2014-2015 worden toegevoegd. Vanuit het project Wetenschap en Technologie zullen de 
profielen het komend jaar extra aandacht krijgen wat betreft W&T in het curriculum.  



 
 

 
Deeltijd Major: 
In de deeltijd major worden de zaakvakken nog als aparte lessen gegeven: Aardrijkskunde, Geschiedenis, en Natuur, Milieu en 
Techniek. Eén lesavond wordt besteed aan omgevingsonderwijs waarbij de zaakvakken in samenhang aan bod komen. In de lessen 
Natuur, Milieu en Techniek komen de didactieken van Onderzoekend Leren en Ontwerpend Leren aan bod. 
 
Deeltijd Minor: 
Op dit moment krijgen de studenten een verplichte geïntegreerde zaakvak-keuzeminor (Oriëntatie op jezelf en de Wereld – OJW) (14 
EC). Inhouden in relatie tot W&T die in de minor ter sprake komen, zijn: OOL, HOTS, Bloom, metacognitie, creatieve denkprocessen, 
interactie en zaakvakken, 21st century skills. Studenten doen in het kader van hun minor een praktijkonderzoek, werken krachtige 
(vakoverstijgende) praktijkvoorbeelden uit en ontwikkelen een visie op krachtig, modern zaakvakonderwijs. 
 
ALO: 
In de academische lerarenopleiding wordt voor een belangrijk deel gewerkt met research en design (als opleidingsdidactiek). 
Verdiepend theoretisch of praktisch onderzoek wordt gecombineerd met het ontwerpen van onderwijs en het verwerven van kennis en 
vaardigheden voor de praktijk van het basisonderwijs. In R&D-ateliers wordt gewerkt met verschillende didactische aanpakken die 
passen binnen een sociaal constructivistische visie op leren. Daarnaast staan in ieder atelier verschillende aspecten van onderzoeks- en 
ontwerpmethodiek centraal, en ligt in de verschillende ateliers het accent steeds op onderzoeksmethodiek of ontwerpmethodiek. Hierbij 
is er een opbouw in complexiteit.  
Het onderzoeken en ontwerpen doen studenten meestal in teams, samen met hun docenten, en zo mogelijk met experts en 
leerkrachten uit het veld. Vertrekpunt is steeds een vraag of een gesignaleerd probleem, ingebracht door de studenten, de docenten of 
de praktijk (basisschool en omgeving). De resultaten van het atelieronderwijs worden aan de buitenwereld gepresenteerd, bijvoorbeeld 
in de vorm van artikelen, presentaties op basisscholen, op symposia en in kennisnetwerken.  
Wekelijks zijn twee of drie dagdelen voor het R&D atelier ingeroosterd. Bijeenkomsten binnen een R&D atelier zijn werkcolleges.  
Het onderwijs in het R&D atelier is vraaggestuurd. De student bepaalt binnen de doelen van het atelier waar zij haar onderzoek en 
ontwerp op richt.  De student is zoveel mogelijk eigenaar van haar eigen leerproces. De rol van de docent is hierbij begeleidend, 
motiverend en faciliterend.  Leren met en van elkaar staat centraal en praktijkervaringen worden hierbij nadrukkelijk betrokken. Daar 
waar passend worden colleges-op-maat, excursies, lezingen van experts etc.  aangeboden tijdens  het R&D atelier. Opbrengsten en 
resultaten van het werk van de studenten en de docent worden altijd op enige wijze gepresenteerd in een bredere onderwijscontext. 
 
Voorbeelden van ateliers in de majorfase: Kijken naar kinderen; Reken- en wiskundeonderwijs wat werkt?; Talentontwikkeling bij jonge 
kinderen. 
Voorbeelden van ateliers in de minorfase: Special Educational Needs, Interculturele Identiteitsontwikkeling. Daarnaast volgen de 
studenten in de minorfase onderwijskundige modules aan de Universiteit van Utrecht. 
 
 
 



 
 

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. 
 

Op de Marnix Academie zijn alle docenten, vanuit de identiteit van de Marnix Academie en mede door de extra competentie “Competent 
in inspiratie en normatief handelen”, gewend te werken met integrale concepten als duurzame ontwikkeling. Op verschillende plekken in 
het curriculum wordt reeds vakoverstijgend gewerkt en is aandacht voor de onderzoekende houding van de student. 
Binnen de vakgroep Oriëntatie op jezelf en de Wereld wordt vakoverstijgend gewerkt en gebruiken meerdere docenten Inquiry Based 
Learning, onderzoekend leren en ontwerpend leren. Binnen de lessen vakdidactiek Rekenen-wiskunde komt onderzoekend leren vanuit 
het eigen vakdidactische perspectief aan bod inclusief concepten als Big Ideas. Onderwijskunde en pedagogiek worden als geïntegreerd 
vak in de eerste twee jaar gegeven. De kunstvakken bieden hun vak apart aan,  maar toetsing is geïntegreerd in de vorm van het 
zogenaamde “kunstdossier”. De vakgroep Taal werkt vanuit de overtuiging dat taal onderdeel is van alle vakken. Vakoverstijgende 
benaderingen zijn bekend en worden gestimuleerd bij alle studenten.  
Bijna alle docenten zijn betrokken bij propedeuse- en eind-assessment (portfolio + CGI) en komen op die manier in aanraking met de 
didactiek van alle vakken. Hierbij komen de W&T grondhouding en vaardigheden wel aan bod, maar slechts zijdelings en niet als 
speerpunt. Veel docenten hebben professionalisering gehad op gebieden die nu te plaatsen zijn binnen W&T, maar die toen niet als 
zodanig de aandacht hadden; bijvoorbeeld de assessorentraining om criterium gericht interviews te houden of de TUO-training (Taal en 
Uitdagend Onderwijs). Er is onderzoek gedaan naar leervoorkeuren en denkgewoonten; dit geeft zicht op mogelijkheden om W&T een 
plek te geven in het dagelijkse onderwijs. 
 
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, is de gewoonte van geïntegreerd onderwijs en vakoverstijgend werken ingebed in het onderwijs 
van de Marnix Academie. Echter, lang niet alle docenten zijn echt goed op de hoogte van W&T en op welke wijze dit toegepast kan 
worden in het onderwijs aan studenten.  
 
 
 
 
 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 
2. In hoeverre voldoen (welk deel) studenten van de derde- en vierdejaars van het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 nog niet aan de 

gestelde doelen rondom W&T en komen in aanmerking voor een inhaaltraject W&T? Beschrijf wat de belangrijkste ontwikkelpunten 
zijn voor deze groep studenten. 
 



 
 

Alle huidige derdejaars studenten hebben de GZM gevolgd en zijn op die manier in aanraking gekomen met de basis van onderzoekend 
leren en ontwerpend leren. Ze hebben hoorcolleges gevolgd en werkcolleges gekregen als: 21st century skills, Taxonomie van Bloom, 
Vakoverstijgend werken, Taal en zaakvakonderwijs, Rekenen en zaakvakonderwijs, CLIL, conceptontwikkeling bij kinderen, metacognitie, 
e.a. In deze colleges zijn de onderdelen min of meer losstaand aangeboden en is de samenhang door middel van W&T niet aan bod 
geweest. Daarnaast mist het voor W&T zo belangrijke attitudestuk ten aanzien van W&T vaardigheden. Dit zal in de inhaalslag daarom 
stevig aan bod komen. In het huidige programma is ook geen duidelijke verbinding gemaakt met cultuureducatie, iets dat in de 
inhaalslag dus nog aan bod moet komen.  
De kunst- en cultuurvakken worden in de majorfase in samenhang aangeboden. Er vindt vakintegratie plaats op het gebied van drama, 
beeldende vorming en muziek, waarna ook een gezamenlijke toetsing volgt in de vorm van een zogenaamd kunstdossier (digitaal 
portfolio). In de minorfase was de plaats van cultuur beperkt tot de keuzeminor “Cultuur en Identiteit” in het vierde jaar (SB-fase), 
zonder verdere verbinding met W&T. Door de curriculumvernieuwing in de SB-fase is de aandacht voor cultuur versterkt. In de 
uitwerking zal nu getracht worden de verbinding met W&T vanaf het begin mee te nemen. 
Ook hebben de studenten allemaal - parallel aan de GZM - deelgenomen aan de eerste lichting van de training Taal en Uitdagend 
Onderwijs (TUO). In de interacties die zij leren te realiseren komt de taxonomie van Bloom in een eerste aanzet concreet terug in de 
vorm van complexe taaldenkfuncties. Belangrijk is dat deze taaldenkfuncties expliciet aan de doelen en mogelijkheden van W&T 
verbonden gaan worden, zodat de koppeling voor studenten duidelijk wordt gemaakt. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor 
wetenschappelijk redeneren.  
 
De huidige tweedejaars gaan in hun derde jaar een programma krijgen waarin O&O leren binnen de GZM versterkt wordt aangezet. 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
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. 
 
De algemene aanpak bij het aanpassen van het curriculum en het borgen van de W&T vaardigheden en grondhouding zal zijn dat 
bepaalde onderdelen door werkgroepen worden uitgewerkt, door middel van pilots ervaring wordt opgedaan en de werkwijze en effecten 
geëvalueerd kunnen worden, waarna, na eventuele aanpassing, een definitieve opname in het curriculum wordt bewerkstelligd.  
 
Aangezien een belangrijk onderdeel in het W&T onderwijs het onderzoeken en ontwerpen van vakoverstijgend onderwijs is, zal hier extra 
aandacht aan besteed worden om een duurzame verankering in het curriculum te kunnen realiseren. Om ervoor te zorgen dat de opbouw 
van het onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen door de student op logische wijze in het pabocurriculum terecht komt (en blijft), 
zal een aparte werkgroep zich hiermee bezig houden. Per opleidingsjaar wordt d.m.v. een ontwikkelingslijn in kaart gebracht aan welke 
doelen de student moet voldoen. De doelstelling hierbij is dat studenten die op de Marnix Academie afstuderen bij het ontwerpen van 
leeromgevingen onderzoeksmatig (aan de hand van KNAP: kritisch, nieuwsgierig, analytisch en planmatig) te werk gaan, waarbij de 
volgende fasen worden onderscheiden: analyse, ontwerp, uitvoering en evaluatie. In hoeverre studenten competent zijn in het 
ontwerpen van leeromgevingen wordt in de verschillende opleidingsfasen beoordeeld, waarbij de ontwikkelingslijn als leidraad dient. 
Uitgangspunt voor deze lijn is dat de studenten smal beginnen, met het ontwerpen van één les voor één vak in één klas. Vervolgens 
gaan ze tijdens het tweede opleidingsjaar, de fase beroepstakenbekwaam (BB), meer de diepte in en leren ze een lessenserie te 
ontwerpen voor één vakgebied. Het eind van de BB-fase wordt afgesloten met het ‘majorassessment’ dat voor het grootste deel bestaat 
uit een leerarrangement. Hierin laten studenten zien dat ze in staat zijn verantwoord en geïntegreerd onderwijs voor te bereiden, uit te 
voeren en te evalueren. Daarna verbreden ze in de fase werkplekbekwaam hun bekwaamheden door, vanuit de leerlijnen voor de 
schoolvakken, vakgeïntegreerd onderwijs te ontwerpen. In de fase startbekwaam gaat het om het ontwerpen van een rijke leeromgeving 
voor meerdere klassen, op meerdere niveaus, rondom meerdere vakgebieden.  
 
In het curriculum van de Marnix Academie zal een opbouw van de W&T kennis, vaardigheden en houding plaatsvinden. Samenvattend 
ziet de doorgaande lijn in het programma er als volgt uit: 
OB: met name gericht op eigen vaardigheden zoals nieuwsgierige blik naar de wereld, samenwerken, modelleren, reflecteren en omgaan 
met ICT 
BB: sterker gericht op een diversiteit aan het oefenen met en toepassen van vakdidactische uitgangspunten die samenhangen met W&T, 
zoals multiperspectiviteit, OOL, inquiry, e.d. 
WB: ontwikkelen van een positieve attitude en verdiepen van de mogelijkheden van de student m.b.t. het onderzoeken, het ontwerpen 



 
 

en verzorgen van onderwijs vanuit een W&T benadering 
SB: het verbinden van alle elementen van W&T met de inhouden en werkwijze van het eigen gekozen profiel 
 
 
Hieronder zal zoveel mogelijk worden aangegeven op welke plekken in het curriculum W&T op welke wijze ingezet zal gaan worden. 
 
Voltijd 
 
Major programma (fase OB en BB): 
Het programma Wereldwijs wordt verrijkt met de duiding van verschillen tussen traditioneel 5-stappenplan van N&T en het 7-
stappenplan van O&O. Door het gebruik van stappenplannen heeft de majorstudent houvast in het ontwerpen van lessen en/of thema’s 
in zijn/haar stage, waarbij onderdelen van W&T aan bod komen. 
 
In het programma Leerkracht (4x een half jaar, driekwart dag per week) zal de te ontwikkelen onderzoeks- en ontwerplijn een 
belangrijke plek krijgen, aan de hand van onderdelen uit de research en design didactiek (waar reeds ervaringen mee zijn uit het ALO 
programma), uitgaande van het ontwikkelen van de eigen vaardigheid van de student op het gebied van samenwerken, onderzoeken, 
analyseren, schematiseren, reflecteren en kritische denken. Daarnaast komt in dit programma een eerste aanzet tot gesprekken voeren 
met kinderen, afstemmen op verschillen en 21e eeuwse vaardigheden. In het studiejaar 2014-2015 zal in Leerkracht 4 (dus het tweede 
half jaar van fase BB) een koppeling gemaakt gaan worden met cultuureducatie; de studenten moeten een leerarrangement ontwerpen 
dat gericht is op de kunstvakken. De verbinding met W&T zal in dit studiejaar waarschijnlijk nog minder expliciet aan bod komen, maar 
wordt wel als aandachtspunt meegenomen. De expliciete toevoeging van de W&T onderdelen vindt in het studiejaar 2015-2016 plaats. 
 
Het accent voor W&T komt te liggen in de minorfase. Zodra het leerplankader W&T van het SLO beschikbaar is, zal ook gebruik gemaakt 
worden van deze leerlijnen om vorm te geven aan het onderwijsprogramma op het gebied van W&T. 
 
Derde jaar: 
De Geïntegreerde Zaakvak Minor (GZM) wordt verder uitgewerkt en uitgediept; hierin krijgt het O&O-leren een centralere plek. De TUO-
training wordt verder doorontwikkeld, waarbij explicieter aandacht wordt besteed aan wetenschappelijk redeneren. Bovendien wordt de 
rol van HOTS verdiept. De huidige interactie-checklist wordt aangevuld met een passende checklist voor wetenschappelijk redeneren 
en/of ontwerpend en onderzoekend leren.    
In de geïntegreerde minor Zorg voor ieder kind komt een vervolg van de onderzoeks- en ontwerplijn door een half jaar aan de hand van 
de cyclus van HandelingsGericht Werken een groepsplan te maken. De onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zoals die in elk geval in het 
programma Leerkracht aan bod zijn gekomen, krijgen hier een uitbreiding en verdieping, onder andere door andere modellen aan te 
bieden (zoals de Vaardigheden Lijst Onderzoeken & Ontwerpen [VLOO]; mooi aan deze lijst is dat het de W&T vaardigheden en houding 
bij kinderen in kaart kan brengen).  
 
 



 
 

Vierde jaar: 
In het vierde jaar (de SB-fase) kunnen studenten kiezen uit zeven profielen, waarvan ze er 1 kiezen. Zie voor een beschrijving van de 
profielen onderdeel 3.8. Het hele vierde jaar staat, naast stage, studiecoaching en het programma Persoonlijk Leiderschap en 
Organisatieontwikkeling (PLO), in het teken van dit keuzeprofiel. Elk profiel bestrijkt de gehele SB-fase (ca 24 collegeweken, 2 dagdelen 
contacttijd per week, zelfstudie, en een nauwe verbinding met het praktijkleren) en omvat o.a. een langlopend praktijkonderzoek op de 
partnerschool. 
Binnen alle profielen zullen recente ontwikkelingen m.b.t. W&T in het basisonderwijs aan bod komen. Gedacht moet worden aan: kennis 
van actuele ontwikkelingen en onderzoek rondom W&T; kennis van samenhang bij onderzoeken en ontwerpen; kennis van de 
vakconcepten zoals beschreven door het SLO; versterken van het genderbewustzijn; aandacht voor de rol van technologie in de 
maatschappij en de consequenties voor het onderwijs; kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners. Daarnaast 
wordt per profiel onderzocht welke invulling verder aan de W&T grondhouding en vaardigheden kan worden besteed (zie 3.8). 
  
 
Deeltijd: 
Majorfase: toevoegen van W&T-accenten aan de programma’s voor de verschillende zaakvakken. Onderzocht worden de mogelijkheden 
om naast een avond omgevingsonderwijs, ook een thema-avond W&T in het majorprogramma aan te bieden. 
Minorfase: De geïntegreerde zaakvakminor (GZM) wordt net zoals in de voltijd verplicht en zal de huidige keuzeminor ‘Oriëntatie op 
jezelf en de wereld’ vervangen, naast de reeds verplichte geïntegreerde minor zorg voor ieder kind, waardoor alle studenten dezelfde 
W&T onderdelen aangeboden krijgen als in het voltijdprogramma. Zie voor een gedetailleerde beschrijving over de inhoud hierboven bij 
het voltijdprogramma. 
Er gaat gekeken worden op welke manier deeltijdstudenten de TUO-training kunnen volgen in combinatie met de geïntegreerde 
zaakvakminor. Een mogelijkheid is het opnemen van TUO binnen het trainingslijnprogramma van de deeltijd. 
 
 
ALO: 
In het huidige programma van de ALO zit het onderzoeksmatige aspect (qua kennis, houding en vaardigheden) reeds stevig verankerd in 
het programma. Een verdieping zou kunnen plaatsvinden wat betreft de mogelijkheden om kinderen enthousiast te maken, hun 
‘nieuwsgierige blik’ te belonen en te verbreden, e.d. Er zal verkend worden welke mogelijkheden er zijn om de aandacht voor NMT in de 
major te verstevigen, waarbij W&T een prominente plek krijgt in het programma. 
Verder krijgen de BB-fase ALO studenten in ieder geval de huidige versie van de TUO-training. Hier wordt ook toegewerkt naar een 
versie waarin wetenschappelijk redeneren is uitgebouwd, zoals voor de WB fase van de voltijd. 
 
 
 
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.  
 



 
 

- In het curriculum is een concrete opbouw in onderzoeksvaardigheden zichtbaar. Vanuit de nog verder uit te werken doelen 
komen ook de toetscriteria naar voren. 

- In het curriculum is een concrete opbouw in ontwerpvaardigheden zichtbaar. Vanuit de nog uit te werken doelen komen ook 
de toetscriteria naar voren. 

- In de samenwerking met de partnerscholen is W&T een punt van aandacht. 
- Studenten zijn in staat om W&T en O&O-leren in hun lesontwerpen toe te passen. 
- De studenten kunnen in ieder geval zaakvakonderwijs verzorgen vanuit een vakgeïntegreerd en vakoverstijgend perspectief, 

waarbij gewenst is dat ze hierbij ook de kunstvakken en taal en rekenen kunnen betrekken. 
- In de fase SB verdiepen studenten zich op aspecten van W&T en 21e eeuwse vaardigheden binnen en in nauwe relatie tot hun 

keuzeprofiel. 
 
 
 
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. 
 
Binnen de Marnix Academie is een Centrum voor Praktijkonderzoek (CvPo) opgericht; een afstemmingsplatform gericht op ‘de 
onderzoekende houding’ van de docent en een wetenschappelijk niveau van (praktijk)onderzoek. Het CvPo zal zich met name richten op 
het professionaliseren van de docenten op de Marnix Academie om zo de kennis, vaardigheden en inzichten van docenten ten aanzien 
van praktijkonderzoek (en W&T) te vergroten. Uitgangspunt is dat het eigenaarschap ten aanzien van W&T vaardigheden en houding bij 
de docenten zelf komt te liggen, omdat dit dan kan ‘doorsijpelen’ naar de studenten. Een uitdaging hierbij is dat dit teveel 
vrijblijvendheid kan opleveren, waardoor docenten zich met het onderwerp niet verbonden zouden voelen. Om dit te voorkomen, zal 
gekeken worden naar de mogelijkheden om een gelaagdheid aan te brengen binnen het professionaliseringsprogramma, zodat in ieder 
geval iedereen de minimale vaardigheden eigen heeft gemaakt om dit vervolgens te kunnen overbrengen aan de studenten.  
Een deel van de docenten zal W&T vaardigheden d.m.v. onderzoekend en ontdekkend leren zelf gaan toepassen in hun eigen werk, zodat 
ze actief zelf ervaringen opdoen en van daaruit studenten nog beter kunnen begeleiden en deze ervaringen door bijv. 
intervisiemomenten of collegiale consultatie kunnen delen met collega’s. Een andere groep docenten zal in eerste instantie meer passieve 
kennis ontwikkelen ten aanzien van W&T vaardigheden, waaronder onderzoekend en ontdekkend leren, en daarna door collega’s 
gecoacht worden in het toepassen van deze kennis. 
Belangrijk is dat in ieder geval de docenten van de WB fase (geïntegreerde zaakvak- en zorgminor) en SB fase (profielen) binnen 2 jaar 
geprofessionaliseerd zijn op dit gebied. 
 
Alle docenten nemen deel aan studiedagen binnen en/of buiten de ontwikkelweken. Hiervoor zal gezocht worden naar inspirerende 
voorbeelden en werkvormen, zoals workshops en/of lezingen door nationale en internationale experts.  
 



 
 

Er is door de Marnix Academie een nieuwe Post-HBO opleiding ontwikkeld: specialist 21e eeuws leren. Diverse docenten zullen hierin een 
rol krijgen; voor deze docenten geldt dat het ook voor henzelf een professionalisering op dit gebied betekent, wat door kan werken in het 
onderwijs dat zij verzorgen voor de studenten op de Marnix Academie. 
 
Organiseren van een MOC-matinee serie m.b.t. 21st century skills en W&T, voor werkveld, studenten en docenten. 
 
Het organiseren van een conferentie voor het werkveld en studenten, waarbij alle docenten worden uitgedaagd om vanuit hun eigen 
vakgebied de verbinding te leggen met W&T.  
Ook zou deze conferentie open kunnen worden gesteld voor Interactumpartners, om zo ook professionalisering te delen. Daarnaast zal er 
peerreview en/of intervisie plaatsvinden met Interactumpartners om zo kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van de grotere 
plek van W&T in het curriculum van de pabo en daarmee ideeën op te doen om het eigen onderwijs aan te kunnen passen. 
 
 
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. 
 
Doordat het derde jaar op de Marnix Academie door de verplichte minoren in zekere zin nog gerekend kan worden tot een majorfase, en 
de studenten in dit jaar in hun ontwikkeling al veel meer gericht zijn op onderzoek en ontwerp van onderwijs, zal de inhaalslag vooral 
gericht worden op de huidige derdejaars (en komende vierdejaars) studenten. 
Binnen alle zeven profielen wordt de aandacht voor W&T al het komend jaar versterkt en zal voor de studenten minimaal een dagdeel 
specifiek de aandacht op W&T, zoveel mogelijk in relatie tot hun profielkeuze, gericht worden. Ook wordt W&T als aandachtspunt met de 
partnerscholen gecommuniceerd, zodat er binnen de stagescholen van de studenten ondersteuning is voor het uitproberen van lessen 
met extra aandacht voor W&T vaardigheden en houding. 
In het kader van de inhaalslag  zal een module van minstens twee dagdelen  ontwikkeld worden om al de toekomstige vierdejaars nog 
specifieker in het gedachtengoed, houding en vaardigheden van O&O-leren, 21st century skills en W&T te scholen. Deze module zal ‘op 
maat gemaakt worden’ door een samenwerking tussen de verantwoordelijke docenten voor de verschillende profielen. Dit sluit direct aan 
bij de pilot van de professionalisering van de docenten.  
Daarnaast zal er een mogelijkheid komen tot deelname aan conferentie en MOC-matinee-serie. 
 
Derdejaars krijgen te maken met een nieuw versterkt zwaartepunt binnen de GZM, zullen de doorontwikkelde TUO-training krijgen van 
docent-duo’s  en zullen zeker op het niveau van het kerndeel van Meijerink vertrouwd zijn met O&O-leren en W&T. 
 
 
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 
 
 

De projectgroep W&T is reeds gestart met het draagvlak onder de docenten te creëren. Deze projectgroep zal verder 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van de W&T aspecten van het onderwijs te monitoren en 
evalueren. Gedacht wordt hierbij aan het opstellen van een checklist met doelen, zorgen voor afstemming tussen de 
diverse werkgroepen, evaluatie-overlegmomenten organiseren en dergelijke.  
Aan het einde van het jaar zullen door deze projectgroep diverse evaluaties worden georganiseerd om de resultaten van 
het onderwijs en de ervaringen van docenten, studenten en indien van toepassing ook het veld (vanuit stagebegeleiding en 
de leerwerkgemeenschap-pen-) in kaart te brengen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor aanpassingen en 
wijzigingen in het curriculum van het jaar 2015-2016.  
 
De gevolgen van de curriculumwijziging worden doorgenomen met alle betrokkenen binnen de Marnix Academie en op 
basis daarvan wordt gekeken welke aanvullende acties nodig zijn. Denk hierbij aan de toetscommissie en de 
examencommissie die indien nodig de toetsing zullen aanpassen, zodat W&T daar een meer prominente plek in krijgt, of 
bijvoorbeeld het toevoegen van onderdelen aan het professionaliseringsplan Marnix breed in overleg met de 
opleidingsmanagers. 
 
De werkgroep ‘Onderzoek en ontwerp van leeromgevingen door studenten’ werkt de doelen voor de studenten op de 
gebieden analyseren, ontwerpen, uitvoeren, evalueren en legitimeren verder uit per opleidingsjaar. Deze doelen kunnen als 
leidraad dienen voor de beoordeling van de betreffende onderdelen in de diverse vakken; hoe dit exact vormgegeven 
wordt, zal in overleg met betrokkenen (werkgroep, examencommissie, opleidingsmanager e.d.) worden vastgesteld. 
Vervolgens zal verkend worden op welke wijze in de beoordeling van de portfoliodossiers een criterium gewijd kan worden 
aan het inzetten van Onderzoekend en Ontwerpend Leren.  
Uiterlijk in juni 2015 zullen de eerste proeven hiermee uitgevoerd zijn en geëvalueerd worden, zodat dit in het volgende 
schooljaar in het curriculum en de rubrics opgenomen kan worden. 
 
De mogelijkheden voor aanpassing van de TUO-training worden verkend in samenwerking met het lectoraat “Interactie en 
taalbeleid” op het gebied van verdieping met de taxonomie van Bloom (HOTS) en wetenschappelijk redeneren. 
 
In 2014-2015 wordt voor het eerst het nascholingsprogramma (Post-HBO) 21e eeuws leren specialist, aangeboden.  



 
 

 
Verkennen van de mogelijkheden om een leerwerkgemeenschap m.b.t. W&T/21e eeuws leren op te zetten 
 
In de twee verplichte minoren in het derde jaar zal de aandacht voor O&O leren en het zelf doen van praktijkonderzoek 
steviger worden ingezet. 
 
In de 7 profielen zal de aandacht voor W&T groter worden; zie voor een specifieke beschrijving punt 8. Door middel van 
een check van de afstudeerwerkstukken aan de hand van de doelen zoals die door de werkgroep ‘Onderzoek en ontwerp 
van leeromgevingen door studenten’ zijn opgesteld, zal worden bekeken of het onderwijs in W&T op het gebied van 
onderzoek en ontwerp van de gewenste kwaliteit is.  
 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluaties worden de diverse programma’s op het gebied van W&T verder 
aangepast en eventueel uitgebreid. Hiermee wordt gezorgd voor borging en verdere implementatie in het curriculum. 
 
Naar aanleiding van onderdelen uit het professionaliseringsprogramma voor docenten (zoals bepaalde workshops en 
lezingen) zal verkend worden welke inspirerende onderdelen hiervan, waar mogelijk en gewenst, gebruikt gaan worden in 
het pabocurriculum.  
 

 
 
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 

Vakdomein Oriëntatie 
op Jezelf en de Wereld 
Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Natuur, 
Milieu en Techniek, 
Gezondheidskunde, 
Levensbeschouwing 

Zie ook hierboven: groeiende aandacht voor W&T 
Fase OB: Traditionele schoolvakken apart: Vakinhouden, kennismaken met karakter van de schoolvakken in 
het PO; 
Fase BB: Geïntegreerd zaakvakprogramma ‘Wereldwijs’: verrijken van methodelessen, kennismaken met 
structuur van de les bij O&O-leren; 
Fase WB: Geïntegreerde Zaakvakminor, vakintegratie tussen zaakvakken onderling en met Taal, Rekenen en 
Engels, stevige verbinding met O&O-leren, W&T, 21st century skills; 



 
 

fase SB: Profilering in zeven keuze profielen waarbij diverse profielen met een stevige verbinding met 
vakdomein OJW en de profileringseisen mbt het profieldeel van de commissie Meijerink voor Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Natuur en Techniek, Geestelijke Stromingen (zie beschrijving profielen hieronder) 

Nederlandse taal 
 

Uitgangspunt van de vakgroep Nederlandse Taal is: “taal in alle vakken”; 
Ondersteuning van studenten bij Taal  binnen het taallab (fase OB – SB): studenten werken in een atelier in 
verschillende werkvormen en groepssamenstellingen aan aspecten van taalonderwijs en eigen 
taalvaardigheid; 
Integratie Taal en Zaakvakken heeft een prominente plaats in de GZM fase WB, zowel gesproken taal 
(Interactie), geschreven taal (oa Genre-didactiek), als jeugdliteratuur; 
TUO-training ‘taaldenk-gesprekken’ uitbouwen tot wetenschappelijk redeneren (fase WB – SB); 

Rekenen/wiskunde 
 

Integratie Rekenen en Zaakvakken heeft een prominente plaat in de GZM fase WB; 
W&T wordt o.a. gekoppeld aan Professionele Gecijferdheid 6, fase WB (Big Ideas, onderzoekend leren); 

Kunstzinnige oriëntatie  
Beeldende vorming, 
Drama en dans, Muziek 

Binnen dit domein wordt gewerkt aan een nieuwsgierige, observerende, waarnemende, analyserende blik 
om met wereld bezig te zijn. Verbeelding leidt weer tot nieuwe beschrijvingen. Creatieve vermogens zijn 
onontbeerlijk voor creatief denken en daarmee wetenschappelijk denken. 
Fase OB: studenten werken aan het Kunstdossier, een geïntegreerd bekwaamheidsdossier m.b.t. de 
kunstvakken;  
Fase BB: leerarrangement (nieuwe stijl): verantwoord, geïntegreerd onderwijs ontwerpen, uitvoeren en 
evalueren m.b.v. verworven kennis (didactiek, pedagogische en onderwijskundige bronnen) dat voldoet aan 
de kenmerken van uitdagend onderwijs, specifiek gewijd aan kunst en cultuur; 
fase SB: Profilering in zeven keuze profielen waarbij diverse profielen met een stevige verbinding met 
kunstzinnige oriëntatie en de profileringseisen m.b.t. het profieldeel van de commissie Meijerink voor 
Muziek, Drama en Dans, Beeldende vorming (zie beschrijving profielen hieronder) 

Leerkracht 
Onderwijskunde, 
pedagogiek 
 

Het programma Leerkracht vormt de rode draad door de fase OB en BB en bestaat uit hoor- en 
interactiecolleges gevolgd door projecttijd.  
Inhouden betreffen o.a.: rollen van de leerkracht, visies op onderwijs, leertheorieën, 
ontwikkelingspsychologie, onderwijsbehoeften, klassenmanagement, lesmodellen, onderwijsconcepten, 
identiteit. 
Fase OB, Leerkracht 1: “Rollen van de leraar”. Eerste kennismaking met het beroep van leerkracht, waarbij 
vanuit de theorie een praktische vertaalslag wordt gemaakt van de competenties naar het eigen 
functioneren in de basisschool. Het gaat hier om algemene opvattingen over onderwijs geven in de klas.  
Fase OB, Leerkracht 2: “Pedagogisch klimaat”. Vanuit het onderwerp Pedagogisch klimaat een aantal keren 
een zoekvraag beschrijven om vanuit eigen interesse een onderwerp te verkennen en beschrijven. Relatie 
met W&T zit o.a. in het ontwikkelen van eigen onderzoeksvaardigheden. 
Fase BB, Leerkracht 3: “Afstemmen op onderwijsbehoeften”. Hoe kan een leerkracht in zijn lessen tegemoet 



 
 

komen aan verschillen tussen leerlingen (capaciteiten, persoonlijkheid, ontwikkelingsniveau, didactisch 
niveau, leerstijl, concentratievermogen, zelfsturing en belangstelling). Relatie met W&T zit o.a. in 
vernieuwingsscholen, excellentie, internationale oriëntatie, maar zeker ook de nieuwsgierige, open houding 
van de student en vaardigheden als vergelijken, analyseren, ordenen en reflecteren. 
Fase BB, Leerkracht 4: “Uitdagend Onderwijs”. Werken aan een leerarrangement: verantwoord, 
geïntegreerd onderwijs ontwerpen, uitvoeren en evalueren m.b.v. verworven kennis (didactiek, 
pedagogische en onderwijskundige bronnen) dat voldoet aan de kenmerken van uitdagend onderwijs, 
specifiek gewijd aan kunst en cultuur, ontworpen vanuit een onderzoekscyclus. Relatie met W&T zit o.a. in 
het werken vanuit een onderzoekscyclus, gebruik van 21st century skills, focus op geïntegreerd onderwijs, 
e.a. 
 

Profielen/specialisaties 
Incl. Vakprofilering 
(Meijerink, 2012) 
 
 

Profiel “Wereld, Wetenschap en Technologie”: (gekoppeld aan Meijerink-profielen: Natuur en techniek, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis) 
In het programma van de specialisatie Wereld Wetenschap en Techniek (WWT) staan Onderzoekend en 
Ontwerpend Leren, 21st century skills, Inquiry based learning, Leren voor duurzame ontwikkeling en 
(Wereld-)burgerschap centraal. Doel daarbij is dat studenten als kartrekker kunnen functioneren bij de 
innovatie van zaakvakonderwijs.  
Studenten onderzoeken en ontwerpen ‘Zaakvakonderwijs dat werkt’ voor kinderen in de 21e eeuw op basis 
van actuele inzichten. Het experimenteren met de inzet van 21st century skills is daarbij de basis. Daarbij 
kan gedacht worden aan: samenwerkend leren, kennisconstructie, ict-gebruik en nieuwe media, 
probleemoplossend en planmatig werken, en creatief denken, maar ook burgerschaps- en UNESCO-
competenties.  
Profiel “Kunst en Cultuur”: (gekoppeld aan Meijerink-profielen: Beeldend onderwijs, Dans en drama, Muziek) 
Centraal in het profiel staan begrippen als verwondering, ontdekken, analyseren, inleven en verplaatsen in 
de andere, met een open mind antwoorden genereren, brainstormen, nieuwe verbanden leggen, nieuwe 
betekenissen geven, een creatieve, originele, multiperspectieve blik op de werkelijkheid ontwikkelen, 
grenzen verkennen en grenzen verleggen. Duidelijk is dat dit zeer nauw aansluit bij de essenties van W&T 
en de 21st century skills. Hierbij staan dezelfde manieren van onderzoekend waarnemen en de verwondering 
over hoe de wereld in elkaar zit, centraal. Daar waar wetenschap gezien kan worden als een middel om de 
wereld te doorgronden en te beschrijven, is technologie een middel om de wereld te ‘verbeteren’ en is kunst 
een middel om de wereld te verbreden, te verdiepen, te verkennen en te verbeelden. 
Profiel “Cultuur en identiteit”: (gekoppeld aan Meijerink-profiel: Geestelijke stromingen) 
In een breder perspectief wordt vanuit cultuureducatie een link gelegd naar 21e eeuwse vaardigheden zoals 
analytisch en synthetisch denken (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en categoriseren van culturele 
uitingen). Een voorbeeld daarvan is het waarnemen en analyseren van media. 
Profiel “Brede School/Grote Stad”: (gekoppeld aan Meijerink-profiel: Geestelijke stromingen) 
In dit profiel komen thema’s als multiperspectiviteit, reflecteren op de eigen visie en overtuigingen in relatie 



 
 

tot andere opvattingen, een open blik behouden in het omgaan met andere culturen en het ontwerpen van 
onderwijs voor groepen waarin een grote diversiteit heerst. De W&T grondhouding (een nieuwsgierige, 
onderzoekende en probleemoplossende houding) is hierbij onontbeerlijk om tot onderwijs te komen dat 
recht doet aan alle kinderen. 
Profiel “Focus van Leerkrachten op Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften” (FLOO): (gekoppeld aan 
Meijerink-profielen: Dans en drama) 
In dit profiel staan Zorg, HGW, OGW, SEN e.a. centraal. Bij HGW en OGW wordt geëxperimenteerd met 
inzetten van de VLOO (Vaardigheden Lijst Onderzoekend en Ontwerpend Leren) als middel om de individuele 
ontwikkeling van kinderen op het gebied van W&T te monitoren. 
Profiel “Jonge Kind”: (gekoppeld aan Meijerink-profiel: Drama en dans) 
Het jonge kind ontdekt de wereld vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Deze grondhouding is de basis 
van W&T. Centraal staat het werken aan een rijke uitdagende leeromgeving. Specifieke kennis over 
W&T/O&O-leren bij het JK vanuit bv Talentenkracht en van het Wetenschapsknooppunt Delft zullen hier 
ingebracht worden. 
Profiel “Oude Kind”: (gekoppeld aan Meijerink-profiel: Geschiedenis) 
In dit profiel staat naast de aansluiting PO-VO, Burgerschapsvorming, e.a. het profieldeel van Meijerink voor 
Geschiedenis centraal. Vanzelfsprekend zal hier historisch redeneren een centrale plek krijgen. Relatie met 
Nederlandse taal uit zich ook in aandacht voor de Genre didactiek. Verder biedt recente kennis rondom 
Breinleren allerlei aanknopingspunten om onderwijsontwerp te verbinden met uitgangspunten van W&T. 

Leerwerkgemeenschap 
(LWG) 

Leerwerkgemeenschappen (LGW’s) (zie voor toelichting over de LWG’s punt 11): Voor komend jaar staan er 
twee LWG’s op de rol die zich expliciet richten op de thematiek van Wetenschap en Technologie:. 
• ’t Anker, Amersfoort: Verantwoordelijk leren en betrokkenheid van leerlingen; Hoe kunnen we dit 

stimuleren? (In eerste instantie gericht op Wereld, Wetenschap en Techniek). 
• Prins Mauritsschool locatie West, Tiel: koppelen van een leerlijn W&T aan een nieuw te openen 

‘techniekhuis’ op de school. 
Verder zijn er andere LWG’s waarin de onderwerpen van W&T meer zijdelings aan bod komen. Te denken 
valt aan: vakoverstijgend werken, integratie van taal en rekenen met de zaakvakken, e.a. Op basis van 
ervaring met de LWG’s kan verwacht worden dat door de weldra toe te nemen aandacht voor W&T in het PO 
ook het aantal verzoeken om een LWG op te richten rond deze thematiek zal toenemen. 

Academische 
Opleidingsschool (AOS) 

Academische opleidingsschool (in het kader van het partnerschap): doel hiervan is om de onderzoeksfunctie 
binnen het partnerschap te versterken (nog meer dan nu al in de LWG’s plaatsvindt) en de kennis te delen 
met het hele partnerschap. Kern van het onderzoek op dit moment is de onderzoeksvraag waar de Marnix 
samen met twee scholen aan werkt:  
Hoe kunnen we ons opleidingsonderwijs en primair onderwijs zo inrichten dat docenten, leraren, studenten 
en kinderen in deze 21e eeuw leren op een manier die aansluit bij hun leerbehoeften?  



 
 

Onderzoekslijn De onderzoekslijn die op de Marnix  Academie is ingezet (volgens KNAP), zorgt ervoor dat er meer 
mogelijkheden zijn om een gestructureerde opbouw in het curriculum neer te zetten. Het stappenplan 
onderzoek (KNAP) zit door de gehele opleiding verweven, maar is nog lang niet overal even expliciet 
aanwezig. Het weergeven van de opbouw met de bijbehorende doelen per opleidingsfase zal door de 
projectgroep in kaart worden gebracht, zodat de pabodocenten een richtlijn voor de inzet van KNAP in hun 
lessen hebben. 

Ontwerplijn Om in het curriculum een meer planmatige opbouw te krijgen in het aanleren van het ontwerpen van onderwijs 
(lessen, leerlijnen, thema’s, e.d.) is een eerste opzet gemaakt met het weergeven van een ontwerplijn. Per 
opleidingsfase zullen de diverse doelen door de projectgroep worden geformuleerd en er zullen richtlijnen 
worden gegeven hoe dit tot uiting kan komen in het onderwijsprogramma. 

 

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  
 

 
 
Op dit moment is het leerplankader (evenals de handreikingen voor de pabo) nog niet beschikbaar, waardoor het niet mogelijk is 
concreet aan te geven hoe dit verwerkt kan worden in het curriculum van de pabo van de Marnix Academie. Verwacht wordt (gezien 
andere uitgaves van het SLO) dat deze documenten inspiratie kunnen geven voor en invulling kunnen geven aan de doorontwikkeling 
van in ieder geval de geïntegreerde zaakvakminor en het profiel WWT.  
De handreikingen kunnen gebruikt worden door alle docenten en ontwikkelaars van het curriculum van het derde en vierde jaar, 
bijvoorbeeld tijdens de gemeenschappelijke ontwikkelweken. Hierbij zal ook, indien aanwezig in de handreiking, zeker gekeken worden 
hoe het SLO aangeeft dat de vakdidactiek ten aanzien van W&T het beste kan worden aangeleerd aan studenten. 
 
 
 
 
 
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.  
 

De exacte wijze van toetsing wordt gedurende het komende projectjaar (2014-2015) nog in nauwe samenwerking met de 

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



 
 

toetscommissie uitgewerkt en door de examencommissie vastgesteld.  
De gedachtenrichting op dit moment ten aanzien van de toetsing van W&T is als volgt: 
Op de Marnix Academie wordt gewerkt met meerdere vormen van toetsing. Deels zijn dit kennistoetsen, maar een belangrijk deel 
bestaat uit competentiegerichte toetsing. Het onderwijs op de Marnix Academie is competentiegericht, wat betekent dat zowel kennis, 
vaardigheden als houding aan bod komen in de huidige wijze toetsing. De vormen van toetsing die de Marnix Academie daarbij hanteert 
zijn: portfolio, voortgangsgesprekken, eindassessments (criterium gericht interview), meesterstuk, casustoetsen, portfolio-vakdossiers 
(gekoppeld aan het uitvoeren van praktijkonderzoek). Als referentiekader worden hiervoor de Dublindescriptoren gebruikt. Voor de 
profielen zal volgend jaar het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF), niveau 6, als referentiekader genomen worden. 
In de portfolio’s en criterium gericht interviews komen zowel de competenties, maar ook voor een belangrijk deel de metavaardigheden 
aan bod. De metavaardigheden die beoordeeld worden zijn generalisatie, transfer, visie en reflectie; vaardigheden die ook binnen het 
thema W&T een rol spelen. Verder zullen vanuit de werkgroep ‘Onderzoeken en ontwerpen van leeromgevingen’ door de geformuleerde 
doelen ook aanknopingspunten naar voren komen voor de toetsing van deze vaardigheden. Op welke plek in het curriculum dit exact zal 
zijn, moet nog verder bekeken worden.  
Een deel van de W&T vaardigheden komt dus, ook vanuit het huidige curriculum al aan bod in de toetsing. Bekeken zal nog moeten 
worden welke W&T vaardigheden nog niet aan bod komen in de toetsing en waar, indien wenselijk, de toetsing dan aangepast moet 
worden. 
 
 

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

situatie rond W&T in het basisonderwijs.  
 

 
Leerwerkgemeenschappen   
De Marnix academie onderhoudt reeds geruime tijd een partnerschap (Partners in Opleiding en Ontwikkeling) met 37 schoolbesturen (en 
daaronder ressorterende scholen) voor primair onderwijs. Via het partnerschap zijn de scholen en de Marnix Academie kennispartners 
geworden en zoeken zij naar manieren om kennisdeling en –creatief vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn de professionele 
leerwerkgemeenschappen (in 2013-2014 zijn 78 leergemeenschappen actief); een structuur waarin vertegenwoordigers van de partners 
elkaar ontmoeten en inhoudelijke thema’s rondom de afstemming van praktijk en theorie, innovatieprocessen, praktijkbeoordeling van 
studenten, gezamenlijk georganiseerde themadagen met elkaar bespreken en grensoverschrijdend samenwerken zoals leraren 
basisonderwijs die studiecoach zijn op de opleiding en opleidingsdocenten die voorbeeldlessen verzorgen in het primair onderwijs. De 
samenwerking met partnerscholen heeft inmiddels een dusdanige omvang, dat alle studenten via partnerscholen worden opgeleid. 
Binnen het partnerschap functioneert tevens een tweetal erkende academische opleidingsscholen. 
In het partnerschap wordt aan de volgende hoofddoelen gewerkt: 

- Gezamenlijke kennisdeling gericht op kwalitatief goed onderwijs 
- Competentiegericht opleiden en zorg dragen voor een krachtige leeromgeving op de scholen en de opleiding 
- Verbindingen tussen de ontwikkeling van de student, onderzoek en schoolontwikkeling 



 
 

- Ontwikkelen en toepassen van kwaliteitscriteria gericht op kwalitatief partnerschap 
- Borgen van kwaliteit en innovatie 

 
Wat betreft Wetenschap en technologie en de leerwerkgemeenschappen: zie punt 8 over LWG’s 
 

 
 
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.  
 
Om docenten te professionaliseren en in het kader van W&T ook de eigen vaardigheid van de pabodocent op het gebied van onderzoek te 
vergroten, is een start gemaakt met een werkgroep op de Marnix Academie; het Centrum voor Praktijkonderzoek (CvPo). Het CvPo heeft 
als één van de doelstellingen opgenomen: de professionalisering van docenten ten aanzien van onderzoek. Dit doel wordt in drie niveaus 
geconcretiseerd. Het gaat om: 

A. Competent zijn op het gebied  ‘onderzoekend en ontwerpend leren’;  het gaat hierbij om een concretisering van wat in het 
competentieprofiel van de HBO-docent is opgenomen 

B. In staat zijn het doen van praktijkgericht onderzoek door studenten in de bachelor en de masters te begeleiden (uitleg, 
procesbegeleiding, beoordeling) 

C. Wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren, evalueren en delen. 
Competenties op niveau A en B dienen horen bij het competentieprofiel van de HBO-docent. Voor alle onderwijsgevenden vanaf schaal 
11 geldt dat zij over de competenties bij A en B dienen te beschikken. De competenties bij niveau C gelden niet generiek; die horen bij 
degenen die bij het doen van onderzoek betrokken zijn of worden. Voor alle docenten geldt dat bij het borgen van W&T de 
metavaardigheid transfer centraal staat: van de eigen W&T vaardigheden van de docent, naar het aanleren daarvan bij de student. 
Vervolgens maakt de student een soortgelijk proces door; van de eigen W&T vaardigheden naar het aanleren bij de leerlingen. 
 
Alle docenten nemen deel aan studiedagen op het gebied van W&T, waarvan een aantal binnen de ontwikkelweken van de Marnix 
Academie zullen vallen.  
 

 
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. 
 



 
 

Er zullen diverse acties ondernomen worden t.a.v. de professionalisering van docenten op niveau A, B en C: 
Voor A: 

- Insteken op competentieontwikkeling op het gebied van  ‘onderzoekend en ontwerpend leren’   
- Trainers/ ontwikkelaars: (naast mogelijk: kenniskringleden, hogeschoolhoofddocenten, promovendi) vooral de  lectoren 
- Bedoeld voor alle OP vanaf schaal 11, die deze competenties nog niet hebben ontwikkeld 
- Van september – jan : ontwikkelen van leergang/ systematische aanpak 
- Van af jan: starten met een pilotgroep van 10 docenten; opleidingsmanagers dragen docenten aan 
- In een periode van 3 jaar worden alle docenten geprofessionaliseerd  

Voor B: 
- Insteken op competentieontwikkeling op het gebied van het begeleiden van praktijkgericht onderzoek in de bachelor- en 

masteropleidingen 
- Vanaf september 2014: Voor de tutoren van masteropleidingen MLI en MEL wordt een leergang ontwikkeld en uitgevoerd (via 

lectoren vorm te geven)  
- Lectoren van Interactum ontwikkelen een bijdrage met eerste resultaten richting interactumdag; dat inbedden in het 

trainingsaanbod en met de leergang daarbij aanhaken 
- Methodologie-stuk CvPO uitwerken, toelichten en van handreikingen voor trainers voor de master-tutoren en –docenten voorzien 

(nog te bepalen wie gaat trainen) 
- Vanaf september 2015: mastercollega’s voeren de leergang uit voor collega’s in de minorfase van de bachelor 
- In een periode van 3 jaar alle docenten geprofessionaliseerd  

 
Voor C: 

- Insteken op het realiseren van systematische vergaande professionalisering in onderzoekscompetenties  en op kennisdeling  
- Op basis van deze insteek ontstaat de gedachte aan een ‘Interactum Graduate School’ bedoeld voor: 

o Leden kenniskringen 
o Betrokkenen bij RAAK onderzoek 
o Betrokkenen bij CEPM onderzoek 
o Promovendi 
o Hogeschoolhoofddocenten 
o Docenten met een specifieke onderzoeksopdracht 

- Plan is om de gedachte aan de Graduate School via het Interactum lectorenberaad verder te laten oppakken en uitwerken in de 
periode sept - jan. In het CvPO werken we het initiatief uit en leggen we contacten richting Interactum. Doel is om de Graduate 



 
 

School op de Interactumdag te positioneren. 

Elke docent zal deelnemen aan diverse workshops of lezingen op het gebied van W&T vaardigheden. Alhoewel de onderwerpen op dit 
moment nog niet vastliggen, wordt hieronder een denkrichting aan gegeven van het soort onderwerpen en de manier waarop deze aan 
bod kunnen komen: 

- Deelname aan een MOC matinee zijn op het gebied van bijvoorbeeld 21e eeuws leren. Er zal onderzocht worden welke 
mogelijkheden er zijn voor het organiseren van een MOC-matinee serie (vgl Studium Generale) met betrekking tot  21st century 
skills en W&T, voor het werkveld, studenten en docenten. De vrijdagmiddagmatinees van het Marnix Onderwijs Centrum zijn 
reeds ingeburgerd in het professionaliseren van docenten, studenten en werkveld. 

- Een workshop volgen over taaldenkgesprekken en wetenschappelijk redeneren en dit koppelen aan het eigen onderwijs 
- Met docenten samen een conferentie voor het werkveld organiseren, waarbij alle docenten worden uitgedaagd om vanuit hun 

eigen vakgebied de verbinding te leggen met W&T. Hierbij wordt gedacht aan het ontwerpen van workshops met verbindingen 
tussen de verschillende vakken; bijv. kunst-geschiedenis, biologie-rekenen, aardrijkskunde-taal, Daarnaast ook keynote speakers, 
workshops van wetenschaps-/techniek-knooppunten en dergelijke. 

 
 

14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
 
De diverse professionaliseringsactiviteiten zullen per onderdeel geëvalueerd worden. Afhankelijk van de mogelijkheden zal dit door 
middel van een vraaggesprek zijn of een enquête.  
Er wordt nog verkend welke mogelijkheden er zijn om ook studentevaluaties hierbij te betrekken; alle programma’s worden afgesloten 
met een evaluatie. Gekeken moet worden of het mogelijk is om de vaardigheden van de docent op het gebied van W&T hierbij te 
betrekken. 
Een andere, nog te onderzoeken, optie is collegiale consultatie; op die manier kunnen docenten d.m.v. bijvoorbeeld klassenbezoek elkaar 
feedback geven op W&T vaardigheden. 
 
Peerreview via de Interactum partners. Hierbij kan gedacht worden aan regelmatig overleg tussen de projectteams van de verschillende 
Interactumpartners en incidentele visitatie bij belangrijke scholingsbijeenkomsten binnen de opleiding. De precieze invulling hiervan 
wordt nog overlegd met de Interactumpartners. 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Er wordt al samengewerkt binnen Interactum én binnen de regio Utrecht met de ALPO van de UU, en de PABO van de HU in een 
regionaal overleg samen met het Wetenschapsknooppunt UU, het Kenniscentrum Talentontwikkeling Wetenschap & Techniek Midden 
Nederland en het Freudenthal Instituut.  
Door middel van intervisiegroepen en/of peerreview met de Interactumpartners zullen diverse onderdelen die door de Marnix Academie 



 
 

ontwikkeld zijn (de manier van vormgeven van W&T binnen de profielen bijvoorbeeld, of de opbouw van de ontwerpdoelen door het 
gehele pabocurriculum) besproken worden en van feedback voorzien. 
 
 

 
 
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.  
  

- kunnen toepassen van O&O leren in de basisschool 
- vakgeïntegreerde benadering hanteren bij het aanleren van de W&T vakconcepten 
- positieve houding ten opzichte van W&T voor zichzelf en de leerlingen op de basisschool 
- (zodra deze uit zijn) gebruik kunnen maken van de vakconcepten van de SLO in het eigen onderwijs 
- actuele ontwikkelingen ten aanzien van W&T kennen en kunnen toepassen in de basisschoolpraktijk 

 
 
 
 
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. 
 
 

- De studenten krijgen een module van minimaal twee dagdelen, gericht op W&T, O&O-leren en 21st century skills.  
- Binnen de profielen wordt minimaal een dagdeel van het profielprogramma ingeruimd om de koppeling tussen het profiel en W&T 

vaardigheden en houding te maken 
- In het tweede semester krijgen de studenten een verdiepende bijeenkomst ‘wetenschappelijk redeneren’ (in het kader van de 

TUO-training) 
 
 
 

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

bereikt. 
 



 
 

 
Doordat de inhaalslag gelijk opgaat en samenhangt met de pilot voor de professionalisering van de docenten, zal hier een versterkend 
effect optreden; doordat de studenten verder geschoold moeten worden op het gebied van W&T, zullen de docenten zich hier direct (‘on 
the job’) in moeten verdiepen om dit goed aan te kunnen bieden. Door een algemene module en een profielspecifieke module aan te 
bieden, zullen alle studenten bereikt worden. Vanwege de vernieuwde inhoud van de profielen per studiejaar 2014-2015 en de daarmee 
samenhangende evaluaties en herontwerpen, zal het onderdeel W&T makkelijker geïmplementeerd kunnen worden. 
 
 

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

bijstelt.  
 
 
De evaluatie zal plaatsvinden aan de hand van de programma evaluatie (door studenten en docenten) en eventueel de praktijk en op 
basis daarvan zal het programma voor het studiejaar 2015-2016 indien nodig worden bijgesteld. 
 
 
  



 
 

 

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) 
 

De Marnix Academie zal haar ervaringen met W&T binnen haar curriculum breed delen, zowel binnen de netwerkbijeenkomsten als 
daarbuiten. De focus ligt daarbij met name op de onderdelen die beschreven staan in bovenstaand ontwikkelingsplan. Zij zal nadrukkelijk 
om feedback vragen aan de overige deelnemers en hoopt tevens een prominente bijdrage te leveren aan de kennisdeling mbt de 
mogelijkheden voor W&T op de PABO. 
 
 
 
 
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) 
 

Zodra de clusterindeling definitief vastgesteld is, zullen de gezamenlijke projectleiders op korte termijn met suggesties komen voor een 
betekenisvol peer-review traject. De vaststelling van activiteiten volgt na het clusteroverleg. Dit bepaalt ook welke zaken de Marnix 
Academie zal bijdragen en op welke punten wij gebruik zullen maken van de ons omringende kennis en vaardigheden. 
 
 

 
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) 



 
 

 
De bijdrage van de Marnix Academie zou bijvoorbeeld kunnen zijn een masterclass over W&T en interactie kunnen bevatten, een 
masterclass over 21e eeuws leren (vanuit de Post-HBO opleiding), een masterclass over R&D ateliers in de pabo. Voor de Marnix 
Academie zou het interessant zijn als er masterclasses zijn door experts W&T in het basisonderwijs zodat die evt. ook ingezet kunnen 
worden voor de workhops voor de studenten van de Marnix Academie. Een ander interessant onderwerp zou zijn om diverse 
observatielijsten, toetsvormen en lesmogelijkheden ten aanzien van W&T met elkaar te vergelijken op het gebied van 
studentvaardigheden EN leerlingvaardigheden W&T.  
 
 
 
 

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

 
- Delen van de TUO-werkwijze 
- Ervaringen met geïntegreerde zaakvakminor 
- Ervaring met de profielen in de SB-fase en de wijze waarop deze verbonden zijn met de profileringsgebieden van de commissie 

Meijerink 
- Ervaringen met het Leerkracht programma 
- De R&D didactiek in de vorm van ateliers van de ALO 

 
 
 

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

 
Vier OJW-docenten van de Marnix Academie zijn actief in de landelijke platforms KNAG, VGN, Duurzame PABO, PABO-netwerk N&T. Er 
wordt door de gezamenlijke platforms jaarlijks samen een studiedag georganiseerd, waarbij ook deze Marnix-docenten een actieve rol 
spelen en waarin met name het vakoverstijgende karakter van de vakken benadrukt wordt. Bij al deze platforms is W&T regelmatig 
onderwerp van gesprek. 



 
 

In april vindt wederom een jaarlijkse zaakvakkenconferentie plaats; in de komende conferentie van april 2015 en/of 2016 zal het thema 
W&T centraal staan. De intentie van de voorbereidingsgroep van de conferentie is om opzet, programmering en positionering 
nadrukkelijk af te stemmen met de stuurgroep voor het project W&T in de PABO. 
 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
 
De programma’s in het curriculum, de workshops en modules worden d.m.v. enquêtes geëvalueerd onder studenten en d.m.v. 
evaluatiegesprekken met de betrokken docenten. Op basis van de uitkomsten hiervan worden programma’s indien nodig bijgesteld.  
Het professionaliseringsaanbod voor docenten wordt per onderdeel besproken. 
Verder zal d.m.v. de verantwoording in de portfolio’s van de studenten feedback van de stagescholen terugkomen. Vanuit de betreffende 
LWG’s zullen feedback en aanbevelingen komen voor het gehele aanbod van W&T op de Marnix Academie.  
Vanuit de peerreview, intervisiemomenten en andere clustergerelateerde activiteiten zal ook feedback terugkomen en dit zal worden 
meegenomen om het programma voor het studiejaar 2015-2016 vorm te geven. 
 
 
 
 
 
  



 
 

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. 

                                                           


