
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 
 

Naam pabo Hogeschool de Kempel 
Brinnummer  08OK 
Postadres Deurneseweg 11 
Postcode 5709 AH 
Bezoekadres Deurneseweg 11 
Postcode 5709 AH 
Plaats Helmond 
Hogeschool Hogeschool de Kempel 
Website www.kempel.nl 

 
2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Naomi Mertens en Rik Slakhorst 
Functie Projectleiders Wetenschap en Technologie 
Organisatie Hogeschool de Kempel 
Telefoonnummer 0492-514400 
Mobiel nummer 0654 231378 (Naomi) 
Emailadres n.mertens@kempel.nl  

r.slakhorst@kempel.nl 
 

 
3. Overige relevante gegevens van de pabo? 

 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 
Nevenvestiging Adres 
n.v.t  

 
Studentaantallen: 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
179 159 141 101 

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
9 12 6 5 
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Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig 
leertraject te weten  

 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 
Jaar … Jaar … Jaar … Jaar … 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
37,2 fte 
 

 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
46 docenten 
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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:  
 
1. 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. 

 
Hogeschool de Kempel heeft in de afgelopen jaren op verschillende manieren aandacht besteed aan de inbedding van W&T in het 
curriculum voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. De investeringen komen tot uiting in: 
• De onderzoeksleerlijn 

Het doen van onderzoek wordt door Hogeschool de Kempel gezien als een manier om pro-actief te zijn in onderwijsinnovatie, een 
belangrijke ambitie van de De Kempel. Door aanstaande leraren al tijdens de opleiding herhaaldelijk te laten onderzoeken, laten wij 
hen ervaren dat zij zelf actief kunnen en moeten zijn in het telkens verder ontwikkelen van de huidige en toekomstige 
onderwijspraktijk. Hogeschool de Kempel wil zodoende aanstaande leraren opleiden tot een leraar die nieuwsgierig is naar het leren 
van kinderen en naar het leren van zichzelf. Een aanstaande leraar die niet alleen uitvoert, maar ook onderzoekt en ontwerpt. 

• Het reguliere onderwijsaanbod 
o Binnen het aanbod N&T is er aandacht voor W&T en het doen van onderzoek met kinderen. In het tweede blok van het 

tweede studiejaar krijgen de studenten een module die in het teken staat van onderzoekend- en ontwerpend leren. Hierbij 
gaat het om de eigen vaardigheid van de studenten en om de vaardigheid om deze manier van leren uit te voeren met 
kinderen in de basisschool. 

o In het tweede studiejaar staat in de blokken 2, 3 en 4 het ontwerpen van onderwijs centraal. Voor het ontwerpen van dit 
onderwijs voeren de studenten ook onderzoek uit naar de beginsituatie.  

o In het derde studiejaar bewijzen studenten hun didactische bekwaamheid. Voor de vakgebieden Expressie en Mens & Wereld 
geldt dat het ontwerpend leren centraal staat. Voor de vakgebieden Rekenen-Wiskunde en Nederlandse taal geldt dat het 
onderzoekend leren centraal staat.  

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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o In het afstudeerjaar werken de studenten, onder andere, aan hun Meesterstuk. In dit Meesterstuk komen volgt het 
ontwerpen leren op het onderzoekend leren. 

o Deeltijdstudenten en studenten van het Challenge Program worden opgeleid tot cultuurcoördinatoren (ICC-er). 
o Binnen het Challenge Program is het aanbod ‘Science & Education’ ontwikkeld. De studenten ontwikkelen in samenspraak 

met leerkrachten basisonderwijs een of enkele educatieve ontwerpen op het gebied van science in de basisschool. Tijdens dit 
proces werken studenten aan het ontwikkelen van hun vakmanschap als leraar science. De methodiek beeldbegeleiding 
wordt hiervoor systematisch ingezet. 

o Het aanbod ‘Science & Education’ wordt, op basis van de opgedane ervaringen in het Challenge Program, vanaf het 
studiejaar 2012-2013 als keuzeblok aangeboden aan studenten in het afstudeerjaar. 

o Binnen het keuzeblok ‘ICT & Media’ (afstudeerfase) worden studenten uitgedaagd om ander onderwijs te ontwerpen met 
behulp van ICT & Media. Het ontwerpproces wordt doorlopen samen met en op basis van vragen van leraren van 
basisscholen (zie verslag schoolbestuur PRODAS).  

• Project- en stimuleringsactiviteiten 
o Projectdag W&T voor alle studenten uit de P-fase (vanaf het studiejaar 2013-2014). In het huidige studiejaar hebben alle 

studenten deelgenomen aan ‘Girls Day’ (een initiatief van VHTO om in samenwerking met bedrijven en scholen meisjes van 
10 tot 15 jaar kennis te laten maken met bèta/techniek en ICT). Deelname aan deze dag maakt deel uit van de 
samenwerking tussen Philips en De Kempel gericht op het verbeteren van de attitude van aanstaande leraren ten opzichte 
van W&T. 

o Het ontwikkelen en ophangen van W&T posters die kansen voor onderzoek (samen met leerlingen) laten zien in het 
basisonderwijs. 

o Prikkels op het gebied van N&T; hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen, op een centrale plaats in het gebouw, van een 
vlinderbak, aquarium met kikkerdril, korte proefjes om uit te proberen. De materialen worden voorzien van lessuggesties 
voor studenten. 

 
Documenten: 

• Brochure ‘Onderzoek in de opleiding’ 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
2. 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. 
 

Voor een adequate uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten voor studenten geldt dat de uitvoerende docenten voldoende 
toegerust moeten zijn. De volgende investeringen hebben hier aan bijgedragen: 

• Docenten (tutoren) die studenten begeleiden in de afstudeerfase hebben scholing gevolgd in de begeleiding van studenten bij 
het uitvoeren van praktijkonderzoek. 

• Docenten die mee hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de onderzoekslijn hebben zich verdiept in het onderzoekend leren. 
• Docenten die onderwijs verzorgen in het tweede leerjaar hebben zich verdiept in het ontwerpend leren. 
• Docenten N&T maken actief gebruik van de cyclus van onderzoekend leren binnen zowel initieel als post-initieel 

onderwijsaanbod.  
• Docenten die betrokken zijn bij het onderwijsaanbod ‘Science & Education’ (Challenge Program en afstudeerfase) passen het 

onderzoekend en ontwerpend leren actief toe in het onderwijsaanbod en zoeken (met studenten) naar de mogelijkheden voor 
vakoverstijgende toepassingen. 

• Docenten worden uitgedaagd tot en gefaciliteerd voor het initiëren van projecten met een ‘W&T-karakter’. Het NAO-project van 
De Kempel is hier een mooi voorbeeld van. 

 
Documenten: 

• Artikel ‘Blijft een kaars met een gat drijven? ‘Onderzoekend leren’ sleutel tot bèta-belangstelling. 
• http://www.facebook.com/NAOKempel  
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Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 

3. 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. 
 

De derde- en vierdejaars studenten hebben allemaal het nieuwe curriculum gevolgd. De kennisbases voor pabo (commissie Meijerink) 
vorm(d)en de basis voor de (door)ontwikkeling van dit curriculum. Deze studenten hebben dus deelgenomen aan het aanbod zoals 
beschreven bij vraag 1. 
De belangrijkste ontwikkelpunten voor de studenten die in het studiejaar 1415 en 1516 in het derde en/of vierde jaar zitten, liggen op 
het vlak van grondhouding en het inzetten van W&T in eigen lessen in de basisschool. 

• Op het vlak van grondhouding gaat het om de attitude van de studenten ten opzichte van W&T.  
• Op het vlak van inzetten van W&T in eigen lessen in de basisschool gaat het om het uitvoeren van vormen van onderzoekend en 

ontwerpend leren, samen met kinderen, buiten een enkele les natuur- of technologieonderwijs.  
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4. Gewenste situatie 
 
Aanpassen curriculum:  
 
4. 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. 
 
Voor een optimale duurzame en geïntegreerde verankering van de ambities van De Kempel op het gebied van W&T, worden deze 
ambities gerelateerd aan de ambities van de hogeschool, zoals verwoord in het Instellingsplan 2012-2017 met de titel ‘Verschil maken’. 
De ambities moeten gezien worden als ‘aanvullende ambities’. Bij vraag 1 is aangegeven dat De Kempel in de afgelopen jaren al actief 
geïnvesteerd heeft in ambities gericht op het verankeren van W&T in het curriculum. 
 
a) Breed opleiden met een herkenbaar profiel 
In de discussie over de breedte en diepgang van de opleiding tot leraar basisonderwijs kiest De Kempel voor breed opleiden. Deze 
keuze komt tegemoet aan het standpunt van de PO-raad en de wens van het werkveld in de regio. Als generalist beschikt iedere 
afgestudeerde Kempelstudent, naast pedagogische kwaliteiten, over een breed vakinhoudelijk en didactisch basisrepertoire op niveau. 
Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd op een of meer vakgebieden in combinatie met een specialisatie jonge dan wel oudere kind. 
Op het gebied van W&T wordt deze ambitie als volgt geconcretiseerd: 

• De Kempelstudent is bekend met en kan uitvoering geven aan de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. 
• De Kempelstudent kan W&T een duurzame en geïntegreerde plaats geven in de vakgebieden waarin hij zich heeft geprofileerd. 

 
b) Proactief in onderwijsinnovatie 
De Kempel leidt studenten op in een onderwijspraktijk die mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen voortdurend aan 
veranderingen onderhevig is. Voor onderwijsgevenden vraagt het anticiperen op deze ontwikkelingen om een bepaalde mate van 
flexibiliteit en innoverend vermogen. Naast inhoud is dit een kwestie van attitude en de mate van zelfbewustzijn, gedrevenheid. Dit uit 
zich onder andere in een onderzoekende houding, initiatief nemen en reflecterend vermogen. Door middel van onderzoek leveren 
studenten, leraren en opleidingsdocenten een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs zowel in de opleiding als 
in de praktijk. 
Op het gebied van W&T wordt deze ambitie als volgt geconcretiseerd: 

• De Kempelstudent is bekend met en beheerst de leerlijn W&T voor primair onderwijs. 
De Kempelstudent heeft de attitude en beheerst de vaardigheden tot het verzorgen van onderwijs waarin leerlingen worden uitgedaagd 
tot onderzoekend en ontwerpend leren. 
 
c) Verbonden met de regio en de wereld 
Het grootste deel van de alumni heeft in de regio stage gelopen en is nu in de regio werkzaam. De regio is ten opzichte van de 
afgelopen jaren groter geworden. Enerzijds wordt de regio Eindhoven, Helmond gekenschetst als een innovatie- en 
technologiegedreven regio (‘slimste regio ter wereld’), anderzijds spelen grote stads- maar ook plattelandsproblematieken een rol. Het 
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onderwijs van De Kempel sluit aan bij de uitdagingen die spelen in de regionale praktijk. Samenwerking in en met de regio is hiervoor 
van belang. 
Op het gebied van W&T wordt deze ambitie als volgt geconcretiseerd: 

• De Kempelstudent is bekend met regionale (o.a. Techniek & Ik; Brainport) en landelijke initiatieven (o.a. thema: duurzaamheid) 
op het gebied van W&T voor het basisonderwijs.  

 
Documenten: 

• Instellingsplan 2012-2017 ‘Verschil maken’ 
 

 
5. 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.  
 
Als W&T duurzame verankerd is in het curriculum van de Kempel dan is dit terug te zien in: 

• de herkenbare positie van onderzoekend- en ontwerpend leren binnen de onderzoekslijn van de Kempel; 
• de herkenbare positie van de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren in het onderwijsaanbod; 
• Het verzorgen van onderwijsaanbod met kenmerken van onderzoekend- en ontwerpend leren door studenten in de 

onderwijspraktijk. 
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Professionaliseren pabodocenten:  
 
6. 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. 
 
Bij vraag 1 en 2 is aangegeven op welke wijze De Kempel in de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de ambitie om W&T een structurele 
plaats te geven in het curriculum en op welke wijze docenten zijn geprofessionaliseerd om daar uitvoering aan te geven. In lijn met de 
met de ambities gericht op aanpassing van het curriculum gelden de volgende ambities voor voortgaande professionalisering van 
docenten: 

• Docenten zijn bekend met het gedachtengoed en het concept W&T (‘spreken dezelfde taal’). 
• Docenten zijn bekend met de wijze waarop W&T deel uit maakt van de onderzoekslijn binnen de opleiding. 
• Docenten herkennen de wijze(n) waarop reeds aandacht besteed wordt aan W&T binnen hun eigen vakgebied. 
• Docenten zien kansen en mogelijkheden voor (verdere) inbedding van W&T binnen hun vakgebied. 
• Docenten zien (nieuwe) kansen en mogelijkheden/ ontwerpen nieuwe mogelijkheden voor een vakoverstijgende inbedding van 

W&T binnen het curriculum (wordt al toegepast binnen het Integrale onderwijsaanbod). 
• Docenten voelen zich uitgedaagd tot het initiëren van projecten met een ‘W&T-karakter’. 

 
Documenten: 

• Opleidingskader Hogeschool de Kempel 
  
 

 
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten:  
 
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.Bij vraag 3 is aandacht besteed aan de 
belangrijkste ontwikkelpunten voor de studenten die in het studiejaar 1415 en 1516 in het derde en/of vierde jaar zitten. In lijn 
hiermee worden de volgende ambities voor deze doelgroep geformuleerd: 

• Studenten ontwikkelen een positieve(re) grondhouding op het gebied van W&T 
• Studenten zijn bekend met en kunnen uitvoering geven aan de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Studenten beheersen de vaardigheid tot het verzorgen van onderwijs waarin leerlingen worden uitgedaagd tot onderzoekend en 

ontwerpend leren. 
• We leggen het verband tussen de opleidings- en inductiefase door met studenten samen te werken aan de versterking van 

onderzoekend en ontwerpend leren in de beroepspraktijk.   Stage-opdrachten kunnen bijvoorbeeld door een ‘W&T-bril’ bekeken 
worden, met name gericht op de mate waarin de onderzoeks- en ontwerpcyclus herkenbaar is in de activiteiten met kinderen. 

Ontwikkelingsplan 
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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 
 
 

Acties, doelen: 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van onderzoekend leren binnen de onderzoekslijn van Hogeschool de Kempel 

(ontwikkeling t.b.v. uitvoering vanaf het studiejaar 2015-2016). 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van ontwerpend leren binnen het tweedejaars aanbod dat zich richt op het 

ontwerpen van onderwijs (ontwikkeling t.b.v. uitvoering vanaf het studiejaar 2015-2016). 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van onderzoekend leren binnen het aanbod ‘Science & Education’ (Challenge 

Program en reguliere opleiding) 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van ontwerpend leren binnen het specialisatieaanbod ‘Culture & Education’ 

(Challenge Program) 
• Integreren van de cyclus van ontwerpend leren binnen het (nieuwe) onderwijsaanbod voor profilering op het gebied 

van expressie in het derde studiejaar (hier zal ook een relatie worden gelegd naar cultuureducatie)  
• Verkennen van (nieuwe) mogelijkheden om: 

• Op vakoverstijgende wijze aandacht te besteden aan W&T in het curriculum; 
• Studenten te stimuleren tot het in praktijk brengen van onderzoekend en ontwerpend leren samen met 

leerlingen. 
 

Monitoring:  
Bovengenoemde acties worden opgenomen in jaarplannen en maken in die zin onderdeel uit van de reguliere planning & 
control cyclus van Hogeschool de Kempel.  
 

Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

Acties: 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van onderzoekend leren binnen de onderzoekslijn van Hogeschool de Kempel 

(uitvoering vanaf het studiejaar 2015-2016). 
• Herkenbaar opnemen van de cyclus van ontwerpend leren binnen het tweedejaars aanbod dat zich richt op het 

ontwerpen van onderwijs (uitvoering vanaf het studiejaar 2015-2016). 
• Integreren van de cyclus van ontwerpend leren binnen het (nieuwe) onderwijsaanbod voor profilering op het gebied 

van de Mens & Wereldvakken in het derde studiejaar. 
• Ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) mogelijkheden om: 
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• Op vakoverstijgende wijze aandacht te besteden aan W&T in de modules van de Integrale lijn in het eerste en 
tweestudiejaar. 

• Studenten te stimuleren tot het in praktijk brengen van onderzoekend en ontwerpend leren samen met 
leerlingen. 

 
Monitoring: 
Bovengenoemde acties worden opgenomen in jaarplannen en maak in die zin onderdeel uit van de reguliere planning and 
control cyclus. 

 
 
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 

Voor de reeds gerealiseerde inbedding en gewenste aanpassingen wordt verwezen naar vraag 1 en 9. 
Nadere concretisering op vak niveau is onderwerp van gesprek in het studiejaar 2014 2015. 
Samen met de docenten OMW worden nieuwe ontwerpen gemaakt voor studentactiviteiten en 
worden bestaande studentactiviteiten tegen het licht gehouden.  
 
Bij R/W en taal ontwerpen we samen met docenten manieren waarop het onderzoekende en 
ontwerpende karakter van W&T herkenbaar wordt in het huidige programma. Ook  ontwerpen we 
samen nieuwe studentactiviteiten die uitdagen tot ontwerpend en onderzoekend leren. Te 
verwachten is dat we daarmee zowel op student- als op kindniveau komen tot nieuwe, uitdagende 
leeractiviteiten. 

 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
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Beeldende vorming 
Drama 
Muziek 
Cultuureducatie (evt. ook 
gekoppeld aan de vakken) 
 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 

We werken bij de Kempel vanuit het principe dat we kinderen blijvend willen stimuleren in hun 
natuurlijke gedrag van onderzoekend handelen. Studenten willen we daarop toerusten in houding en 
gedrag. 
 
Binnen cultuureducatie ligt de versterking van het curriculum op basis van het W&T concept nog 
meer voor de hand: door observatie en manipulatie van de omgeving leren kinderen die wereld 
kennen. Voor studenten betekent dat niet alleen dat zij een werkwijze aanleren om samen met 
kinderen op onderzoek uit te gaan, maar dat zij ook concrete werkwijzen hebben om de ‘als 
ontwerper’ aan de slag te gaan. 

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

De Onderzoekslijn is recent vastgesteld, zie bijlage.  

 
Overige: 
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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 W&T van het SLO en eventuele andere in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de pabo zullen, afhankelijk van het 
moment van verschijnen, op de volgende manieren ingezet worden: 

• Als inspiratiebron voor docenten die vakoverstijgend aanbod ontwikkelen.  
• Als richtlijnen waaraan we onze ambities met betrekking tot de inbedding van W&T kunnen toetsen.  
• Als richtlijnen voor het vaststellen van het gemeenschappelijke referentiekader W&T (intern en extern).  

 
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.  
 

Voor de vaststelling van de bereikte resultaten zullen de volgende, binnen De Kempel gangbare, vormen van monitoring worden 
gehanteerd: 

• (Half)jaarverslagen van (vak)secties, management en projectgroepen voor het monitoren van proces- en productafspraken 
gericht op het realiseren van de ambities. 

• Toetsing van onderwijseenheden, conform de richtlijnen voor toetsing die zijn vastgelegd in het toetsingskader van Hogeschool 
de Kempel. 

• Student- en werkveldevaluaties. 
  

 
  

2 Het leerplankader komt per 1 mei beschikbaar op de site van de SLO. De handreikingen voor de pabo worden in augustus verwacht. 
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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.  
 
• Hogeschool de Kempel heeft via de Kenniscenter de Kempel twee basisscholen begeleid tijdens hun Talentenkracht project. Met 

deze scholen wordt nog steeds nauw contact onderhouden. Hierdoor krijgt de Kempel zicht op de ontwikkeling op het gebied van 
W&T in basisonderwijs.  

• De Kempel voert regelmatig overleg met de Werkveldcommissie. Deze commissie bestaat uit leraren, coördinatoren en 
directeuren van basisscholen uit de regio van De Kempel. Belangrijkste vraag voor deze commissie is: ‘Doet De Kempel de 
dingen goed?’ (in het overleg met bestuurders staat de vraag ‘Doet De Kempel de goede dingen?’ centraal). 

• Docenten van de Kempel vervullen ook een rol als stagebegeleider van studenten en komen in die hoedanigheid op veel 
verschillende basisscholen. Op deze momenten kunnen zij ook gevoel krijgen voor in welke mate W&T leeft in het P.O. en hoe 
dit tot uiting komt.  

• Onderhouden van contacten met andere opleidingen voor leraar basisonderwijs (Educatieve Federatie Interactum, 
samenwerking met Fontys Eindhoven op het gebied van W&T) 

• Onderhouden van contacten met het bedrijfsleven over de inbedding van W&T in het (basis)onderwijs (ASML, Philips). 
• Het organiseren van inspiratiebijeenkomsten voor studenten en hun mentoren 

 
 

 
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.  
 

• Docenten zijn bekend met het gedachtengoed W&T (‘spreken dezelfde taal’). 
• Docenten zijn bekend met de wijze waarop W&T deel uit maakt van de onderzoekslijn binnen de opleiding. 
• Docenten herkennen de wijze(n) waarop reeds aandacht besteed wordt aan W&T binnen hun eigen vakgebied. 
• Docenten zien kansen en mogelijkheden voor (verdere) inbedding van W&T binnen hun vakgebied. 
• Docenten zien (nieuwe) kansen en mogelijkheden voor een vakoverstijgende inbedding van W&T binnen het curriculum (wordt al 

toegepast binnen het Integrale onderwijsaanbod). 
• Docenten voelen zich uitgedaagd tot het initiëren van projecten met een ‘W&T-karakter’. 

 
 

  

14 
 



 
 

13. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel met de pabodocenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 
bijbehorende activiteiten zoals: inhoud, frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 

 
• Alle docenten worden op hun jaarcontract gefaciliteerd voor deelname aan vier dagdelen scholing op het gebied van W&T (met 

als resultaat het bereiken van de onder vraag 14 genoemde doelen).  
• Deze scholing krijgt de vorm van ‘samen ontwerpen en ontwikkelen’, waardoor docenten met elkaar op onderzoek uitgaan om 

hun eigen aanbod te versterken en tegen het licht te houden 
• Een kleine kern van docenten zal deel uitmaken van het ontwerpteam, waarmee we zowel inspiratie als realisme kunnen 

realiseren bij de versterking van het huidige onderwijsprogramma 
• De inbedding van W&T zal onderdeel uit gaan maken van de systematiek van Peer Reviews (o.a. gericht op inbedding van de 

Kennisbases binnen het curriculum), die wordt uitgevoerd door de pabo’s die deel uit maken van de Educatieve Federatie 
Interactum. 

• Organiseren en uitvoeren van één masterclass in het studiejaar 2014-2015 en twee masterclasses in het studiejaar 2015-2016 
(in samenwerking met de andere partners uit het cluster, het Wetenschapsknooppunt Brabant en Brainport).  

• Docenten verwijzen naar masterclasses die door andere clusters worden georganiseerd. 
• Docenten uitdagen tot en faciliteren voor het initiëren van projecten met een ‘W&T-karakter’ (bijvoorbeeld het NAO-project en 

projecten gericht op vernieuwend gebruik van ICT & Media in het onderwijs). 
 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
Voor de evaluatie van de professionalisering zullen de volgende, binnen De Kempel gangbare, vormen van monitoring worden 
gehanteerd: 

• (Half)jaarverslagen van (vak)secties, management en projectgroepen voor het monitoren van proces- en productafspraken 
gericht op het realiseren van de ambities. 

• Cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken (IPB).  
 

15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Samenwerking met andere pabo’s vindt onder andere plaats binnen (reeds) bestaande overlegsituaties: 

• ‘Techniek & Ik’: samenwerking met Fontys en Koreingroep. 
• Periodiek overleg met Hogeschool Driestar en  
• structureel overleg met de pabo´s die onderdeel uitmaken van de Educatieve Federatie Interactum  

 
Daarnaast zal de (bestaande) samenwerking met de pabo’s die deel uit maken van de Educatieve Federatie Interactum worden 
geïntensiveerd op het gebied van W&T samen een cluster gaan vormen. 
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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.  
  

• Studenten ontwikkelen een positieve(re) grondhouding op het gebied van W&T 
• Studenten zijn bekend met en kunnen uitvoering geven aan de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. 
• Studenten beheersen de vaardigheid tot het verzorgen van onderwijs waarin leerlingen worden uitgedaagd tot onderzoekend en 

ontwerpend leren. 
 

 
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. 
 

• Aanpassing van het onderwijsaanbod in het derde studiejaar (zie vraag 9). 
• In samenspraak met Philips Nederland gaat er een themadag W&T ontwikkeld worden voor derde en/of vierdejaars studenten 

waarbij de studenten uitgedaagd worden om W&T onderwerpen van Philips in samenwerking met Philips medewerkers door te 
vertalen naar het basisonderwijs.  

• Samen met Wetenschapsknooppunt Brabant gaat er gekeken worden hoe Meesterstukken van vierdejaars studenten ingevuld 
kunnen worden rond W&T. Hierbij zal het Wetenschapsknooppunten een ondersteunende rol vervullen.  

• Voor de Dutch Technology Week (DTW) wordt er in het Meet to Create centrum (M2C) een programma ontwikkeld rond W&T.  
• Er wordt lopende studiejaar 1415 een avond rond W&T georganiseerd voor vierdejaars studenten en hun mentoren.  

 
 
 

18. Beschrijf hoe u deze inhaalslag binnen het vigerende curriculum van het 3e en 4e jaar gaat organiseren en hoe u alle studenten 
bereikt. 
 
• Er zal zo veel mogelijk aangesloten worden bij bestaand aanbod, bijv. bij de Meesterstukken die studenten maken in het vierde 

studiejaar.  
• Daar waar noodzakelijk zal er nieuw aanbod gecreëerd worden.  
• Door de mentoren van de studenten te betrekken wordt er betrokkenheid van het werkveld gerealiseerd en daarmee ook van de 

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

bijstelt.  
 
Voor de vaststelling van de bereikte resultaten zullen de volgende, binnen De Kempel gangbare, vormen van monitoring worden 
gehanteerd: 

• (Half)jaarverslagen van (vak)secties, management en projectgroepen voor het monitoren van proces- en productafspraken 
gericht op het realiseren van de ambities. 

• Toetsing van onderwijseenheden, conform de richtlijnen voor toetsing die zijn vastgelegd in het toetsingskader van Hogeschool 
de Kempel. 

• Student- en werkveldevaluaties. 
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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) 
 
• Deelname aan de landelijke netwerkbijeenkomsten door de coördinatoren W&T van Hogeschool de Kempel. 
• Presenteren van Good Practices binnen De Kempel op het gebied van W&T. 
• Benutten van de deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten als klankbordgroep. 

 
 
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) 
 

De pabo’s die deel uit maken van de Educatieve Federatie Interactum en Christelijke Hogeschool Ede en Thomas Moore, zullen vanaf 
het studiejaar 2014-2015 jaarlijks een Peer Reviewdag organiseren. Tijdens deze dag staan de inbedding van de Kennisbases van pabo 
centraal (inclusief de inbedding van W&T). 
 

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

totaal 3) 
 

Samen met de partners uit het cluster) zal in het studiejaar 2014-2015 één masterclass worden georganiseerd en in het studiejaar 
2015-2016 twee masterclasses. De Masterclasses zullen gebruikt worden om de eigen docenten te inspireren en de derde- en 
vierdejaars studenten. 
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23. Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, modules, enz. u nu al kunt aanbieden. 

 
De Kempel kan de resultaten van de, in de afgelopen jaar verrichte, investeringen in W&T delen en presenteren (zie vraag 1). 
 

 
 
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. 

 
Als Interactum pabo zal Hogeschool de Kempel afstemmen met andere Interactumpartners. Punten van aandacht tijdens deze 
momenten zullen zijn: 

- Invulling die aan het project wordt gegeven binnen het vak Natuur en Techniekonderwijs.  
- Vakoverstijgende samenwerking binnen de Orientatie op Jezelf en de Wereld vakken.  
- Vakoverstijgende samenwerking met Nederlands 
- Vakoverstijgende samenwerking met Rekenen / wiskunde 
- Scholing van pabo docenten.  
- Inspiratieworkshops voor partners op de Interactumdag 

 
 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
Voor de evaluatie van de ingezette activiteiten zal de volgende, binnen De Kempel gangbare, vorm van monitoring worden gehanteerd: 

• (Half)jaarverslagen van (vak)secties, management en projectgroepen voor het monitoren van proces- en productafspraken 
gericht op het realiseren van de ambities. 

 
Evaluatie zal ook plaatsvinden door middel van peerreviews samen met de clusterpartners.  
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Bijlagen: 
• Bijlage I  Artikel in blad PO Management ‘Blijft een kaars met een gat drijven?’  
• Bijlage II  Instellingsplan 2012-2017 ‘Verschil maken’  
• Bijlage III  Notitie CP 
• Bijlage IV Onderzoek in de opleiding 
• Bijlage V Opleidingskader Hogeschool De Kempel 
• Bijlage VI Studiegids Hogeschool de Kempel 2013-2014 

 
 

Eindnoten bij het format  

 

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

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

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

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

5 Denk aan het instellen van focusgroepen, houden van interviews of enquêtes, enz. 
6 Zie voetnoot 4 
7 Zie voetnoot 5 
8 Over de opzet van dit proces volgt op korte termijn meer informatie. 
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http://www.kempel.nl/Opleidingen/Pages/Studiegids.aspx

