
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Chr. Hogeschool Ede, Academie Educatie 
Brinnummer  25 BA 
Postadres Postbus 
Postcode 6717 JS  
Bezoekadres Oude Kerkweg 100 
Postcode 6717 JS  
Plaats Ede  
Hogeschool Chr Hogeschool Ede 
Website www.che.nl 

 

2. Gegevens van de contactpersoon:+ 
 

Naam H.C. Rietdijk (Henk) 
Functie Coördinator Wetenschap en Techniek  
Organisatie CHE Pabo 
Telefoonnummer 0318696390 
Mobiel nummer 0624169874 
Emailadres Hrietdijk@che.nl 

 
 

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

 
Nevenvestiging Adres 
 Nvt 
  
  
  
 
Studentaantallen: 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
168 134 104 120 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 



 
 

15 10 18 26 
 

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten duaal:  10 

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar … Jaar … Jaar … Jaar 4 
   10 

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
 
38 
 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
 
52 
 
 
 



 
 

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. 
 
De CHE is tot 2013 partner geweest in het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland. Als bijlage 1 bij dit projectplan is de 
eindverantwoording 2010 gevoegd, waarin de opbrengsten van VTB-Pro zijn weergegeven. Hieronder volgt een meer gedetailleerde 
uitwerking hiervan. 

 
PABO L1 (Gericht op “Mijn les en mijn klas”.):  
- Alle studenten krijgen de beginselen van  de didactiek van onderzoekend leren aangeboden bij oriëntatie op mens en wereld. 
- Alle studenten krijgen een module techniek met als doel het vergroten van  technische vaardigheden gekoppeld aan het ontwerpen 
van concreet materiaal ter ondersteuning van de basisschoolvakken dat onderzoekend leren uitlokt. 
- Alle studenten maken een digitaal product rondom een onderwerp op het gebied van aardrijkskunde en geschiedenis met als doel 
onderzoekend bezig zijn op het grensvlak van beide vakken, het vergroten van ict-vaardigheden en uitbreiden van het didactisch 
repertoire. Daarnaast maken ze allemaal een fysiek product op het gebied van natuuronderwijs waarbij de belangrijke fase “Er komt 
iets binnen” van onderzoekend leren centraal staat. Studenten leren hoe zij concreet materiaal een centrale plek kunnen geven tijdens 
hun natuur- en technieklessen. 
-Alle studenten ontwerpen een verrijkte methodeles met inzet van de eerder ontwikkelde producten en voeren die uit in hun stage. 
 
PABO L2 (Gericht op “De methode meester”).: 

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



 
 

In het tweede jaar kiezen studenten voor een specialisatie “Jonge Kind”, of “Oudere Kind”. 

 
“Jonge Kind”: 
- Alle studenten maken onderwijsontwerpen met als doel leerinhouden te (h)erkennen in, voor het jonge kind betekenisvolle, vakoverstijgende thema’s 
en voeren deze uit in de stage. 
Alle studenten ontwerpen een ‘techniekhoek’ met als doel hun theoretische kennis over onderzoekend en ontwerpend leren te vertalen in een concrete 
onderwijssituatie. De hoek wordt ingericht  en gebruikt in de stage 
 
“Oudere Kind” 
-Alle studenten volgen een integraal leertraject “De methode meester” met als doel om creatief om te gaan met de inhouden van methodegebonden 
lessen van alle basisschoolvakken, waarbij de methode meer wordt ingezet als richtinggevend gereedschap dan als bindend en sturend concept.   
-Alle studenten volgen aansluitend een integraal leertraject “De Ontdekking” met als doelen om betekenisvol onderwijs te kunnen ontwerpen en 
uitvoeren door het combineren van basisschoolvakken (vakintegratie) en het kunnen ontwerpen en uitvoeren van thematisch onderwijs. De didactiek van 
verhalend ontwerpen wordt aan hun didactisch repertoire toegevoegd door het zelf ervaren en het omzetten naar een eigen ontwerp. 
- Naast het onderwijsontwerp voor hun eigen stageschool ontwikkelen studenten ook onderwijs dat aanzet tot onderzoekend en/of ontwerpend leren 
voor Technodiscovery Food Valley (TD)  of het Junior Science Lab (JSL).      
 
- Alle studenten hebben het moendoesspel gespeeld, waarbij zij, door “als team wetenschappers een onbekende planeet met een eigen 
taal, talstelsel en rekenwijze, natuur, cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis in kaart brengen”, onderzoekend leren ervaren.  
Alle studenten hebben een verplichte stage voor 3 dagdelen in Technodiscovery. Technodiscovery werkt volgens een onderwijsconcept van 
onderzoekend en ontwerpend leren. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in bijlage 2. Stagedeel 1: De activiteiten,  die TD aanbiedt, zelf 
ontdekken. Stagedeel 2: Groepen basischool kinderen begeleiden binnen T D. Stagedeel 3:  Leiding geven aan een hele stagegroep in TD. Hierdoor 
ervaren zij zelf onderzoekend en ontwerpend leren en doen vaardigheden op in het begeleiden en aansturen hierbij van basisschoolleerlingen. 
 
PABO L3: 
- Studenten OK hebben een geïntegreerd aanbod zaakvakken op het gebied van veldwerk met als doel om outdoor learning te ervaren en toe te passen in 
de directe omgeving van de stageschool als verdere uitbreiding van hun didactisch repertoire. 
-Alle studenten kunnen kiezen voor de binnen het VTB-Pro project in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelde, minor 
“Adventure Learning” (zie ook de bijlage) met wetenschap, technologie en ICT als dragers. Doelstellingen zijn gericht op het vergroten van de eigen kennis 
van de bétavakken en techniek en het ontwikkelen van ICT-vaardigheden om vervolgens dieper in te kunnen gaan op didactische werkvormen rond 
onderzoekend en ontwerpend leren.  
 
Derdejaars deeltijdstudenten volgen een module “MED” met als doel een relatie te kunnen leggen tussen mediagebruik en onderzoekend en ontwerpend 



 
 

leren. 
 
PABO L4:  

- Keuze. Studenten kunnen kiezen voor een teacher free variant van de minor Adventure Learning met dezelfde doelstellingen als het 
derdejaarsprogramma. Deelname staat ook open voor deeltijdstudenten. 

- Studenten kunnen kiezen voor een afstudeeronderzoek op het gebied van W&T, of N&T.  
 
Ter ondersteuning van de studentactiviteiten beschikt de hogeschool over een werkplaats (praktisch), een videocounter en een onderwijswerkplaats 
(theoretisch) en kent een intensieve samenwerking met de Stichting Technodiscovery Food Valley en het Wetenschapsknooppunt Wageningen (WUR). 
 
 Kort samengevat: In het programma van Academie Educatie zijn tal van activiteiten opgenomen waar studenten zich verdiepen op het gebied van 
wetenschap en techniek. De partnerscholen (stagescholen) vragen regelmatig advies aan Academie Educatie op dit gebied.  
 
 
 
Professionaliseren pabodocenten: 
 
1. In hoeverre en op welke wijze zijn de pabo docenten bekend met W&T en maken in de lessen gebruik van W&T om ook de studenten 

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

De docenten die W&T geven, erin participeren en affiniteit mee hebben, zetten onderzoekend en ontwerpend leren in als didactisch 
concept. Er zijn ook collega’s die inmiddels rond de thematiek gepubliceerd hebben. 
 
Er bestaat een breder draagvlak voor het ontwikkelen van de onderzoekende houding van de student in een onderzoekslijn als 
voorbereiding op het doen van een afstudeeronderzoek. Dit richt zich meer op het stellen van eisen aan bronnenonderzoek bij het 
schrijven van reflecties en verantwoordingen volgens de regelen der kunst. Alle docenten zijn regelmatig geïnformeerd over w&t en de 
onderliggende didactiek, maar deze kennis is nog niet altijd omgezet in eigen activiteiten.  
 
Een groep docenten begeleidt studenten bij hun afstudeeronderzoek rond W&T.  
 
 
 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: 
 



 
 

2. In hoeverre voldoen (welk deel) studenten van de derde- en vierdejaars van het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 nog niet aan de 
gestelde doelen rondom W&T en komen in aanmerking voor een inhaaltraject W&T? Beschrijf wat de belangrijkste ontwikkelpunten 
zijn voor deze groep studenten. 
 

Alle studenten die de minor Adventure Learning, of de teacher free variant daarvan, hebben gevolgd voldoen aan de gestelde doelen 
rondom W&T. Voor de overige studenten heeft de verbreding van w&t naar andere vakken dan natuuronderwijs  en de 
leerkrachtvaardigheid om een onderzoekende houding te stimuleren bij leerlingen nog aandacht nodig. Dit leidt tot de volgende 
ontwikkelpunten:  
Het inoefenen is nog onvoldoende gebeurd. De experience, de ervaring/beleving is heel belangrijk, maar daarvoor is nog onvoldoende 
tijd. Bovendien is de beschikbare tijd te versnippert om een fase van ‘onderdompelingen’ die belangrijk is bij een attitude ontwikkeling, 
te realiseren. Om de nodige attitude ontwikkeling te laten plaatsvinden kiezen we voor:  
- versterking van het veldwerk en museumdag in L3 door meer integrale aandacht in voorbereiding en verwerking bij vakken als 
kunst/cultuur, rekenen-wiskunde en taal voor studenten Oudere Kind, met als ambitie om dit te verbreden tot studenten Jonge Kind. 
- het integreren van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en met name kunst/cultuur; rekenen en taal versterken door de kenmerken 
van onderzoekend en ontwerpend leren een herkenbare plek te geven in het algemene taalgebruik van de didactiek. Een studiemoment 
voor pabo-docenten, waarin deze kenmerken in hun eigen programma worden onderzocht en verbonden lijkt ons een logisch onderdeel 
van de aanpak.   
 
- in het vierde jaar wordt de bewustwording van onderzoekend leren vergroot door relaties te leggen tussen de didactiek van 
onderzoekend leren en het proces dat studenten zelf doorlopen in het voorbereiden en uitvoeren van hun afstudeeronderzoek.  
-de experience in het vierde jaar wordt versterkt door de organisatie van een bijeenkomst, waarin alle elementen van onderzoekend 
leren zijn opgenomen en kunnen worden verbonden, als onderdeel van het Studium Generale. De studenten worden zich bewust van het 
maatschappelijk belang van het ontwikkelen van de scientific literacy bij leerlingen. 
 
 



 
 

 

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

W&T in het curriculum van uw pabo te realiseren. 
 
Onze ambitie is om vanuit de huidige losse bouwstenen verder te werken aan een ‘dragende muur’ van W&T om uiteindelijk uit te komen 
bij het  gebouw in L4 waar alle muren bij elkaar komen en één groot consistent geheel vormen. Een duidelijke lijn voor studenten en 
docenten.  
 
Belangrijk uitgangspunt is dat de student leert om een beroep te doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en deze 
professioneel weet te stimuleren. In zijn onderwijs kan de student zijn leerlingen gericht uitdagen en activeren tot het doen van 
onderzoek, of het samen zoeken naar een (technische) oplossing voor een probleem. Studenten worden ook getriggerd door voorbeelden 
van goede praktijken. 
 
Onze ambitie wordt uitgewerkt in het concept opleidingsplan van de Academie Educatie. Dit plan  is op 30 juni 2014 vastgesteld in het 
MT van Academie Educatie. Het opleidingsplan zal per cursusjaar worden geïmplementeerd: 2015/2016 voor leerjaar 1, 2016/2017 voor 
leerjaar 2 en zoals het er nu naar uitziet 2017/2018 voor leerjaar 3 en 4.  In dit ingevulde format houden wij deze planning aan.  
 
Naar aanleiding van het opleidingsplan ontwikkelen wij een vernieuwd curriculum op basis van vijf, in overleg met het werkveld 
vastgestelde,  kritische beroepssituaties. Deze situaties zijn: 

1. Practice what you preach 
2. Grip op de groep 
3. Werk SMARTI 
4. Kinderen en hun talenten 
5. De professionele leergemeenschap 

 De kritische beroepssituaties komen voort uit kenmerkende situaties voor het beroep. Bij “kinderen en hun talenten” heeft de volgende 
kenmerkende situatie een directe relatie met W&T: 
“Je bent in staat om te bepalen welke vorm van kennisontwikkeling bij een activiteit past: dat varieert van kennisoverdracht (door de 
leerkracht) tot zelf onderzoeken (door kinderen). Je wisselt dit bewust en onderbouwd af.”  
De daarop gebaseerde kritische beroepssituatie zet aan tot bewust nadenken over het belang van het ontwikkelen van 21th century 



 
 

skills: 
“Wat doe je als het grootste deel van de methodes die je tot je beschikking hebt is ingericht op basis van kennisoverdracht?” 
 Door de aandacht, die in de verschillende vak- en vormingsgebieden besteed wordt aan onderzoekend en ontwerpend leren, krijgen 
onze studenten zicht op het belang  en de mogelijkheden hiervan in de verschillende onderwijsvormen. Eén van onze uitgangspunten is 
namelijk: studenten lopen stage/komen te werken op verschillende soorten scholen (qua identiteit en onderwijskundig gezien). 
 “Werk SMARTI” biedt de ruimte om onderzoekend en ontwerpend leren te koppelen aan handelings- en opbrengstgericht werken.  
 
Ambitie Academie Educatie 

- Het streven  is om komende jaren een cluster van scholen te verzamelen uit het bestand van in ieder geval de academische 
opleidingsscholen (in opleiding) waarbij aan alle studenten, zowel voltijd als deeltijd en duaal, een leeromgeving aangeboden 
wordt die hen de ruimte biedt om onderwijsexperimenten aan te gaan binnen het domein wetenschap en techniek met als 
kern onderzoekend en ontwerpend leren. Ook scholen die in ontwikkeling zijn naar het OGO-concept en IPC scholen worden 
hiervoor benaderd. 

 
- In dit cluster van scholen wordt het voor studenten mogelijk om door de inzet van bijvoorbeeld ‘Birdy’ (virtual learning 

community voor basisschoolleerlingen) leerlingen via de didactiek van ‘virtual activity learning’ (VAL) te begeleiden bij het 
uitwerken van een ‘science’-project.  

 

-  
 

- In het vernieuwde curriculum wordt een onderzoekslijn zichtbaar leidend naar het afstudeeronderzoek. Hierin wordt een 
onderzoekende houding van studenten gestimuleerd en ontwikkeld. Onderzoeken van studenten worden gekoppeld aan de 
zevensprong, wat herkenbaar is in de didactiek van onderzoekend leren voor het basisonderwijs. Uitgangspunt is dat een 
‘nieuwsgierige’, onderzoekende leerkracht de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van zijn leerlingen (h)erkent en er 
mee om weet te gaan. Het aanleren van een onderzoekende houding bij leerlingen vormt de verbindende schakel. 

 
-  

 
- De bestaande contacten met het bedrijfsleven in de regio FoodValley en het (middelbaar) technisch onderwijs (ROC A12 en 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (faculteit Embedded Systems)) en het Wetenschapsknooppunt Wageningen 
(Wageningen University) worden verstevigd en uitgebreid.. Deze contacten worden ingezet om alle studenten de gelegenheid 
te bieden om, in multidisciplinaire teams, praktijkervaring rond onderzoekend en ontwerpend leren op te doen. Dit gebeurt 
door de uitwerking van schoolontwikkelvragen van basisscholen en onderwijsontwikkelwerk ten behoeve van Technodiscovery, 
het Junior Science Lab en nieuw te ontwikkelen initiatieven gekoppeld aan de actiepunten van het Techniekpact Food Valley in 



 
 

het hoofdstuk over ‘Kiezen voor Techniek’.   

 

Technodiscovery krijgt als leerbedrijf een integrale plek in het curriculum van zowel de voltijd als de deeltijdopleiding. 
Studenten zullen vanuit verschillende vakdisciplines worden uitgedaagd om onderzoek te doen in Technodiscovery. Actuele 
onderwijservaringen rond het onderzoekende en ontwerpende kind in Technodiscovery worden deel van vakcolleges en 
publicaties.  

- De wetenschap en techniek vragen waar studenten aan werken worden naast natuuronderwijs ook aan de diverse vakken, 
zoals aardrijkskunde, geschiedenis en met name ook  cultuur, taal en rekenen-wiskunde gekoppeld en krijgen daardoor breder 
aandacht in het curriculum. 

 
Nascholing 

- Wij bieden schoolteams ondersteuning aan op de volgende gebieden:   
 beleid op het gebied van wetenschap en techniek  
 ondersteuning bij het inbedden van wetenschap en techniek in het dagelijks onderwijs 
 informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek. 
 een professionaliserings- en intervisieaanbod voor coördinatoren 

 
- De  integratie van WenT in het basisonderwijs  wordt als systemische innovatie tevens een organisch onderdeel van de 

bestaande schoolleidersopleiding (via Penta Nova).  
 

 
 
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.  
 
Het vernieuwde curriculum wordt gebouwd op basis van kritische beroepssituaties. De kritische beroepssituaties geven context aan SBL 
compententies en kennisbasis. Studenten gaan aan de slag met beroepsproducten die passen in de kritische beroepssituaties. In alle 
beroepsproducten komt de onderzoekslijn terug. Dat wil zeggen: een kritische houding van de student wordt gestimuleerd. De student 
wordt in alle vakken aangezet tot het doen van bronnenonderzoek op eigen niveau en leert hoe het onderwijs in deze vakken een beroep 
kan doen op een grondhouding van leerlingen gericht op kritisch zijn en willen weten, begrijpen, innoveren, bereiken en delen . Voor 
verdere uitwerking zie bijlage 3. 
 
De kennisbases voor natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en cultuur vormen naast die van rekenen-wiskunde en taal een rode draad 
binnen de opleiding. Omdat kenmerken van onderzoekend en ontwerpend leren in deze kennisbases zijn verankerd  is kennis over de 
achterliggende didactiek gewaarborgd. 



 
 

De student ervaart in werkcolleges en practica de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en wordt in de stage en toetsing 
aangezet tot de koppeling van deze kennis  aan vaardigheden. 
 
Beide elementen komen terug in de programmabeschrijvingen en toetsing (die is vastgelegd in de OER) 

 
 
Professionaliseren pabodocenten: 
 
5. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle docenten van uw pabo bekend te maken met en 

bekwamer te laten worden met betrekking tot W&T. 
 
 
In de komende twee jaren wordt gedacht aan een drietal professionaliseringsbijeenkomsten.  
 
In eerste instantie wordt ingegaan op definiëring en de kenmerken van onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen lessen en het 
daarbij horende vakjargon. Doel is een gedeelde visie en eenduidigheid in het benoemen van de fasen van onderzoekend leren. Ook 
zullen wij verkennen en vastleggen op welke momenten in het curriculum wij dit gedachtengoed in praktijk zullen brengen.  
 
Wij hebben ook een studiebijeenkomst in Technodiscovery voor ogen  bedoeld om verbanden te leggen met de eigen vakdidactische en 
onderwijskundige theorieën en te zoeken naar gezamenlijke betekenisvolle onderzoeksopdrachten voor studenten. Deze worden 
geïnventariseerd en direct gekoppeld aan het nieuwe curriculum. 
 
De derde studiebijeenkomst staat in het teken van evaluatie, reflectie en eventuele bijstelling. De PDCA (Plan Do Check Act) cyclus is 
hier van toepassing met het zwaartepunt op Check en Act. 
 
 
 
 
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. 
 



 
 

In het vierdejaars programma van studenten in het cursusjaar 2014-15 en 2015-2016 krijgen de studenten in het kader van het studium 
generale een studiedag op het gebied van W&T in de vorm van workshops, waarbij “outdoor learning” kern van het dagprogramma is.  
 
Doelen: 
Toekomstige leerkrachten basisonderwijs ontwikkelen vaardigheden voor het uitvoeren van outdoor learning met hun klas. 
Toekomstige leerkrachten krijgen inzicht in de effecten van outdoor learning op hun leerlingen. 
Toekomstige leerkrachten herkennen na de training de rijke leeromgeving rondom hun school. 
Toekomstige leerkrachten zijn na deze training in staat collega's te motiveren voor het uitvoeren van outdoor learning tijdens hun lessen. 
 
In deze workshops worden er onderdelen opgenomen waar eerder geen gelegenheid voor is geweest vanwege de tijd die het in beslag 
neemt. 
 
Hierbij kan gedacht worden aan geschiedenisworkshops als een klei-oven maken, woodcarving, een tondel maken, middeleeuwse 
wapens. Voor aardrijkskunde onderwerpen als  horizonkartering, gesteentedeterminatie en bewerking, landschapsinventarisatie (inclusief 
cultureel erfgoed). Bij natuur kan gaat het om het uitvoeren van eenvoudig praktijkonderzoek rond een ecologisch/milieu gerelateerde 
vraag. Centraal daarbij staat het opdoen van nieuwe kennis door middel van het uitvoeren van een veldonderzoek. 
 
In het derde jaar  wordt  de veldwerkdag en museumdag met verbindingen in voorbereiding en verwerking naar taal en rekenen-
wiskunde vanaf het cursusjaar 2015-2016 geïntegreerd in het curriculum voor het jonge kind. 
 
Een workshop (medio herfst) voor vierdejaars die een relatie legt tussen eigen onderzoeksproces bij het doen van hun 
afstudeeronderzoek en hun kennis over onderzoekend leren in het basisonderwijs. 
 



 
 

 

6. 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 
 
 

1. de totale opleiding/het totale plan WenT 
 
Naast het consolideren van reeds bestaande onderdelen uit het programma zoals beschreven in de huidige situatie gaan we 
een opzet maken om op basis van de kritische beroepssituaties. Wij hebben de volgende stappen gepland:  

1. Een totaal programma (kritische beroepssituaties, beroepsproducten, SBL en kennisbasis) voor de hele opleiding op 
zetten (juni 2014- oktober 2014) 

2. Tegelijkertijd inzoomen op WenT: ook programma voor vier jaar, met extra aandacht voor de kennisbasis (augustus 
– oktober 2014) 

3. Een opzet te maken voor Leerjaar 1 (oktober – december 2014) 
4. Voorbereiden leerjaar 1 (januari – april 2015) 
5. Programma’s klaarmaken leerjaar 1 (mei-juli 2015) 

 
Ad 1 en 2:  
Onderzocht wordt of het huidige tweedejaarsprogramma ‘ De Ontdekking’ een plaats moet krijgen in het derde leerjaar om 
studenten de mogelijkheid te bieden om in hun ontwerp van thematisch onderwijs adequaat in te kunnen spelen op 
verschillen tussen leerlingen.  
Ad 2: Volledige integratie kennisbases in onderdelen curriculum (klaar juni 2015) 
  

2.  voorbereiding herinrichting Leerjaar 1: 
Vanaf cursusjaar 2015-2016 wordt in het eerste leerjaar een onderzoekmiddag gecreëerd als didactische werkvorm met 
onderwijskunde als motor, waarbij er een aanbod is vanuit aardrijkskunde / geschiedenis / natuur en techniek dat een  
duidelijke koppeling heeft naar rekenen/wiskunde, taal en cultuur. Doel is dat de inhouden van de verschillende vakken 
elkaar versterken. Het ontwerp en de integratie daarvan in het curriculum is een actiepunt voor dit jaar. De focus voor 
leerjaar 1 ligt op ‘mijn les’.  
 



 
 

3. afstemmen onderzoekslijn en WenT:  
Daarnaast wordt samen met het lectoraat en uitgaande van de kritische beroepssituaties gestart met  het formuleren van 
een eigen onderzoeksagenda voor afstudeerprojecten en onderzoeksproducten gekoppeld aan minoren, waarin gezocht 
wordt naar de kritische succesfactoren voor het invoeren en consolideren van onderzoekend en ontwerpend leren in het 
(basisschool)curriculum. Dit vindt plaats in overleg met de projectgroep ‘onderzoekslijn’, zodat een en ander goed 
afgestemd en gescheiden/gecombineerd wordt.  
 

4. professionalisering van docenten  
In het cursusjaar 2014/2015 wordt een PLG bijeenkomst voor de docenten georganiseerd gericht op het onderzoek van het 
eigen programma op elementen van onderzoekend en ontwerpend leren. Dit moet leiden tot eenduidig taalgebruik, jargon. 
Voor studenten worden de kenmerken van onderzoekend en ontwerpend leren herkenbaar in hun volledige opleiding. Dit 
ter ondersteuning van één van de hoofdlijnen van het opleidingsplan.  Een eerste aanzet vindt plaats in het 
domeinteamoverleg van 15 oktober 2014. 
 
De docenten nemen in het voorjaar van 2015 deel aan een PLG bijeenkomst over de werkwijze van Technodiscovery en 
worden uitgenodigd om op individuele basis een bezoek te brengen tijdens een basisschoolbezoek. Zij doen een 
praktijkervaring op rond onderzoekend en ontwerpend leren bij basisschoolleerlingen en krijgen zicht op de kansen die dit 
leerbedrijf biedt voor de vorming van studenten. 
 

5. verder met pilots ELO 
In alle leerjaren in VT en DT worden pilots uitgevoerd om VAL principe in de praktijk te brengen. In de minor ‘Adventure 
Learning’ wordt een pilot uitgevoerd met een paar basisscholen, waarbij studenten leerlingen begeleiden bij het uitvoeren 
van een science project. 
 

6. Integratie studentactiviteiten in curriculum 
In oktober vindt overleg plaats met de coördinator tweede studiejaar en de programmacoördinator van de Ontdekking 
leidend tot  een weloverwogen en herkenbare plaats van de ontwikkeltaken die studenten uitvoeren tbv Technodiscovery 
en het Wetenschapsknooppunt Wageningen (Junior Science Lab) in het curriculum. 
 

7. Nascholing 
Inhouden van de schoolleiderscursus worden aangepast aan het veranderingsmanagement rond het vormgeven/invoeren 
van onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
(Zie verder de beschrijving bij onderdeel 6 van dit format, pag. 14)  

 
Juli 2015 
t/m Juni 

1. evaluatie en professionalisering 
Er vindt een evaluatie plaats van de aanpassingen in het curriculum van 2014-2015 met als doel versterking en 



 
 

2016 
 
 

consolidatie. De evaluatie vormt de input voor een PLG met alle docenten. Alle docenten worden betrokken met als doel 
om te onderzoeken op welke manier in de vakgebieden taal en rekenen WenT kan worden ingezet.  
 

2. invoering activiteiten leerjaar 1 
 
De integrale aandacht voor w&t in het eerste leerjaar is operationeel.  
 

3. voorbereiding in verband curriculum ontwikkeling leerjaar 2 
Voor het tweede jaar van de opleiding Oudere Kind wordt onderzoeksdag / veldwerkdag  voorbereid vanuit de activiteit 
als bron voor de vakken zoals hierboven vermeld maar dan vanuit de optiek dat het volledig geïntegreerd is.  
 
Tweede jaars studenten worden in contact gebracht met basisscholen waarbij ze met  inzet van ‘Birdy’ (virtual learning 
community voor basisschoolleerlingen) leerlingen via de didactiek van ‘virtual activity learning’ (VAL)  begeleiden bij het 
uitwerken van een ‘science’-project. Dit is het resultaat  van ontwerp, werving en het uitvoeren van een pilot gekoppeld 
aan de derdejaars minor ‘ Adventure Learning’ in het voorjaar van 2015.  
 
Een aantal activiteiten rond WenT worden voorbereid zowel aan studenten Jonge Kind, als studenten Oudere Kind 
aangeboden, met aandacht voor de specifieke kenmerken van de doelgroep. In leerjaar 2 staat het thema ‘mijn school’ 
centraal.  
 

4. ELO 
Invoering van ELO activiteiten vindt plaats. 
 
(zie verder de beschrijving bij punt 6 in dit format. Pagina 14) 

 
2016/2017 1. Evaluatie activiteiten leerjaar 1 en professionalisering 

Bij dit onderdeel worden alle docenten van de opleiding betrokken.  
 

2. Invoering activiteiten leerjaar 2 
De onderzoeksdag in het tweede  jaar wordt uitgevoerd.  
 

3. Plannen voor leerjaar 3 en 4 formuleren 
Voor het 3e jaar hebben wij verschillende opties. Op een later moment zullen wij hierover beslissen. De opties zijn nu: wij 
gaan een veldwerkweek organiseren waarbij de studenten leren om, in een vreemde omgeving in een korte tijd de 
elementen die aanwezig zijn op het gebied van W&T te inventariseren en om te zetten in een projectvoorstel voor 
basisscholen in de buurt of in het derde jaar wordt onderzocht hoe studenten vanuit een eigen OUTDOOR ervaring en 
doordenking, zelf een OUTdoor dag kunnen organiseren met hun groep als onderdeel van hun professionele ontwikkeling 



 
 

in kritische beroepssituaties. ‘De Ontdekking’ uit de integrale leerlijn van het tweede leerjaar wordt opgenomen in het 
derde leerjaar, waardoor er meer diepgang gegeven wordt  aan het leren ontwikkelen van thematisch onderwijs. Er wordt 
meer aandacht gegeven worden aan opbrengstgericht werken en het omgaan met niveauverschillen. Tot de criteria van 
thematisch onderwijs behoren het aanzetten van kinderen tot het doen van onderzoek (evt. via een storyline approach) 
en  het contact zoeken met een ‘culturele partner’ in de buurt van de stageschool. 
   

 
2017/2018 1. Evaluatie activiteiten leerjaar 2 

 
2. Invoering activiteiten leerjaar 3 en 4 

 
 
 
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 
 

 
De kern van aardrijkskundeonderwijs is  volgens Van der Schee (2009) “..[mensen] op te leiden die 
bewust en verantwoord omgaan met natuur en samenleving, dichtbij en veraf.” 
In het licht van deze visie mag het geen verwondering wekken dat er in relatie tot het werkterrein van 
de toekomstige student naar gestreefd is het accent in deze kennisbasis te leggen bij het ontwikkelen 
van ‘geografisch besef’. De toevoeging ‘besef’ geeft 
aan dat de idee centraal staat dat het menselijk handelen niet los gezien kan worden van tijd en 
ruimte en de wijze waarop de mens steeds bezig is zijn leefmilieu aan te passen aan veranderende  
omstandigheden. Dit vormt het uitgangspunt bij de beschrijving van de kennisbasis aardrijkskunde. 
De kennisbasis stopt niet bij de contextgebondenheid van de natuur als haar object maar belicht haar 
juist vanuit de culturele omgeving die erop reageert. (rapport Meijerink) 
 
 
Geschiedenis gaat over mensen: de mens staat centraal in het geschiedenisonderwijs. Daardoor wordt 
duidelijk waartoe de mens in de loop der tijden zowel in positieve als in negatieve zin in staat geweest 
is en in staat is. Zo biedt geschiedenis een 



 
 

verdiepende en onmisbare dimensie aan de hedendaagse werkelijkheid en draagt geschiedenis bij aan 
de verheldering van het bestaan in de vorm van identiteitsvorming.(rapport Meijerink) 

 
Het domein ‘natuur en techniek’ is breed en veelomvattend. Het gaat zowel om biologische, 
natuurkundige, chemische en fysisch-geografische verschijnselen uit de wereld van de natuur, als om 
materialen, producten en processen in de techniek. Educaties als natuur- en milieueducatie en 
duurzame ontwikkeling en gezondheidseducatie sluiten daar bij aan. Dit alles komt in het 
basisonderwijs aan de orde bij natuur- en techniekonderwijs. De context van de eigen leefwereld dient 
hierbij als vertrekpunt 
(Boersma et al., 2007). Daarbij wordt aandacht geschonken aan de betekenis van het vakgebied voor 
leerlingen in hun eigen leefomgeving. Tevens dienen zich  relaties aan met andere domeinen uit het 
leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en het leergebied Kunstzinnige oriëntatie (rapport 
Meijerink) 

 
 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

 
Kennisbasis rekenen-wiskunde 
Rekenen-wiskunde helpt mensen greep te krijgen op de wereld om hen heen. Denk daarbij aan het 
omgaan met kosten, prijzen en geld, meten en maten, groei, leeftijd, tijdsbesef, afstanden, reizen en 
schaal, verhoudingen en procenten, weergaven van getalsmatige gegevens in grafieken en nog meer. 
Rekenwiskundige kennis, inzicht en vaardigheden die kinderen opdoen op de basisschool zijn daarmee 
van belang voor het maatschappelijk functioneren en het vervolgonderwijs. In dit kader wordt wel de 
term gecijferdheid (vergelijk Treffers, 1989) gehanteerd. 
Naast deze maatschappelijke en voorbereidende waarde van rekenen-wiskunde heeft dit ook een 
intrinsiek vormende waarde. Hieronder valt het doorgronden van wiskundige noties, problemen 
oplossen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 
Door wiskundige wereldoriëntatie worden kinderen in de gelegenheid gesteld zich een beeld te vormen 
van de wereld om hen heen (Heijerick, 1995; Noteboom, 2002; Stephen & Cle-ments, 2003). Zeker 
binnen de domeinen meten, meetkunde, verhoudingen en verbanden dienen de relaties met 
onderzoekend en ontwerpend leren zich aan. 
 
Belangrijk onderdeel van een onderzoekende houding is het in taal omzetten van probleem en het 
kunnen formuleren van oplossingen. De kerndoelen voor taalonderwijs zijn sterk gericht op het 
ontwikkelen van ontluikende, beginnende en gevorderde geletterdheid. Vaardigheden als 
argumenteren, informatie halen uit instructieve teksten, zoals schema’s, tabellen en digitale bronnen 
en het schrijven van verslagen passen binnen het uitvoeren van een onderzoek, of het maken van een 



 
 

ontwerp.  
 
 

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

 
Ontwerpen, dat in de technologie zo belangrijk is, heeft duidelijke raakvlakken met het domein 
Kunstzinnige oriëntatie. De Kerndoelen stellen dat kinderen zichzelf leren uiten met aan het 
kunstzinnige domein ontleende middelen en dat daarbij waar mogelijk onderwerpen gebruikt worden 
die samenhangen met andere leergebieden (Kerndoelen, p. 61): 
> ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van de 
aspecten 
kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; 
> ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; 
Door onderwerpen uit Wetenschap & Technologie te gebruiken wordt het onderwijs meer 
samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

 
De preambule bij de Kerndoelen benadrukt dat niet alles gevangen kan worden in vakspecifieke 
kerndoelen. Veel 
van wat kinderen moeten leren doorsnijdt de vakgebieden (Kerndoelen, p.7): 
Er dient er aandacht te worden besteed aan 
doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede 
werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen 
handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en 
gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, 
verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van 
zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met 
elkaar, zorg voor en waardering van de leefomgeving 
Wetenschap & Technologie sluit hier goed bij aan. Wanneer kinderen samen werken aan de open 
onderzoeks- en ontwerpopdrachten die kenmerkend zijn voor Wetenschap & Technologie, dan 
ontwikkelen ze een heel scala aan vakoverstijgende vaardigheden. Het gaat om hogere-orde 
cognitieve vaardigheden zoals ordenen, classificeren, redeneren, reflecteren en evalueren; om sociale 
vaardigheden zoals samenwerken; om executieve functies zoals plannen, jezelf motiveren, 
organiseren, omgaan met tegenslag; en om attitudes zoals nieuwsgierigheid, zorgvuldigheid, 
betrouwbaarheid, vasthoudendheid en om waardes zoals plezier in leren en vertrouwen in de eigen 
capaciteiten. 

 
Minor 
 

 
In het kader van VTB-Pro is in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een minor 
ontwikkeld, waarin wetenschap en techniek en ICT centraal staan. Inhoudelijk is de minor gericht op 



 
 

Vakprofilering (Meijerink, 2012) 
 
Onderzoekslijn reflective 
practionar 
 
W&T lijn  
 
Leerwerk gemeenschappen 
 
Thema’s 
 

het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij de student en het verdiepen van de didactiek 
gekoppeld aan onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
Voor onderzoekslijn reflective practitionar zie bijlage 3. 

 
Overige: 
 
 
 
 

 

 
9. Beschrijf hoe de pabo in haar curriculum gebruik wil maken van het leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft 

e.a., 2013) en van de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de pabo.2  
 

 
Het leerplankader en de handreikingen zullen bronnen zijn die worden ingezet bij ontwikkeling en evaluatie van het invoeringstraject. 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

 
 

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



 
 

 
De gevalideerde attitudemeting, die eerder is ingezet in het kader van VTB-Pro wordt geintegreerd in onze structurele studentevaluaties. 
 
 
 

 
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.  
 

Ten behoeve van het contact met het werkveld bestaat er een werkveldadviescommissie, die ook ten aanzien van de situatie rond w&t 
kan adviseren. 
De Innovatieve Partners (basisschooldirecteuren) worden geconsulteerd vooraf en nadien. 
Daarnaast bezoekt een relatiebeheerder regelmatig de basisscholen waarmee de pabo samenwerkt. Ook via deze lijn worden de 
ervaringen en vragen rondom w&t zichtbaar. 
In de structuur van de  PLG is wederzijds leren de attitude. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.  
 
 
Eerder beschreven bij ‘professionalisering’. 
 
 
 

 
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. 



 
 

 
 
 
 
Eerder beschreven in ‘activiteitenplan en professionalisering’. 
 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
 
De professionalisering wordt structureel gemeten via een tweejaarlijkse attitudemeting bij docenten ( eerder uitgevoerd in 2011) en zal 
onderdeel worden van de R&O cyclus. 
 
 
 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
 
Kennisdeling stellen wij zeer op prijs. Via het platform Interactum zullen wij onze eigen ervaringen met anderen delen en ons door 
anderen laten inspireren. 
 
 
 

 
 
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.  
  
Is eerder beschreven. 
 
 
 
 



 
 

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. 

 
Is eerder beschreven. 
 

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

bereikt. 
 

 
Is eerder beschreven 
 
 

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

bijstelt.  
 
 
De gevalideerde attitudemeting zal vanaf 2015 onderdeel worden van de structurele studentevaluaties. 
 
 



 
 

 

 

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) 
 

Wij nemen aan alle netwerkbijeenkomsten deel. 
 
 
 
 
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) 
 

 
Wij staan open voor een peer review en zijn bereid om aan peer reviews van anderen deel te nemen. 
 

 
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) 
 

 
Wij kunnen onze ervaringen met virtual activity learning als motor voor onderzoekend leren delen en ook onze ervaringen met 



 
 

Technodiscovery als leeromgeving voor onze studenten. 
 

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

 
 
Wij kunnen nu al onze ervaringen met Technodiscovery en OUTDOOR activiteiten delen met anderen. 
 

 
 
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. 

 
Contacten rond de w&t problematiek zijn er momenteel met Saxion Hogeschool in Deventer en Hogeschool Windesheim in Zwolle. Verder 
zijn er bestaande contacten vanuit KWTG met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Iselinge in Doetinchem. Met alle partners 
delen we kennis en ervaring rond het inrichten van techniekontdeklokalen, de inhouden van minoren rond w&t en integratie van w&t in 
het curriculum. 
Wij gaan samenwerken in dit verband met Interactum.  
 
 
 
 
D. Evaluatie en bijstelling  

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
 
 
Elk jaar wordt aan de hand van studentevaluaties en de attitudemeting het proces geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

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  . 

                                                           


