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A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 
 

Naam pabo Iselinge Hogeschool 

Brinnummer  09OT 

Postadres Postbus 277 

Postcode 7000AG  

Bezoekadres Bachlaan 11 

Postcode 7002MZ 

Plaats Doetinchem 

Hogeschool  

Website www.iselinge.nl  

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Marieke Ubbink 

Functie docent 

Organisatie Iselinge Hogeschool 

Telefoonnummer 088-0931343 

Mobiel nummer  

Emailadres marieke.ubbink@ijsselgroep.nl 

 
 

3. Overige relevante gegevens van de pabo? 
 
Studentaantallen: 

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

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

77 72 72 77 

 

http://www.iselinge.nl/
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Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

13 4 7 8 

 
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject te weten 
academische pabo 
Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

6 5 10 8 

 
Formatie totaal: 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 

19,78 

 

 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 

 

27 
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1. Huidige situatie 
 
In onderstaand overzicht worden de hoofdlijnen van ons programma W&T geschetst. Het 
programma is een opbrengst van de samenwerking van Iselinge binnen KWTG met drie 
andere pabo’s (HAN Nijmegen/Arnhem, en CHE te Ede). Vanuit onderzoek binnen KWTG 
werden bouwstenen geleverd voor de ontwikkeling van het curriculum en voor scholing. 
Hierdoor beschouwt Iselinge Hogeschool zich als een van de pabo’s waar het W&T-onderwijs 
al herkenbaar aanwezig is in het programma en in het didactisch handelen van docenten.  
Voor een nadere uitwerking van de hoofdlijnen wordt verwezen naar de bijlage, waarin een 
schets wordt gegeven van het voltijd regulier ( dat gelijk is aan het deeltijdprogramma) en 
voltijd academisch programma.  
 
Aanpassen curriculum:  
 
Beschrijf samenvattend maar concreet hoe W&T (grondhouding en vaardigheden) 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. 

 

Het W&T-aanbod is gericht op het onderzoekend/ontwerpend leren en denken van 

pabostudenten. Dit onderzoekend/ontwerpend leren en denken van pabostudenten heeft een 

viertal eigenschappen (gedragskenmerken): 

 nieuwsgierig willen zijn; 

 cognitief kritisch willen zijn; 

 creatief willen zijn; 

 sociaal emotionele (probleem oplos-)vaardigheden hebben. 

Een van de doelen van het W&T-aanbod is dat de studenten zich verder ontwikkelen binnen 

het viertal eigenschappen van het concept onderzoekend/ontwerpend leren en denken. Het 

huidige aanbod krijgt vooral vorm in een reeks van modules (een per half jaar) tijdens de 

eerste twee jaren van de opleiding. Deze modulereeks wordt vormgegeven door de docenten 

Mens en Wereld in afstemming met de expertgroep onderzoek. 

1A Overzicht van modules voor de reguliere vol- en deeltijdopleiding: 

 

Voltijd regulier en deeltijd regulier programma 

Eerste jaar Module Op Reis naar Aantrekkelijk 
Onderwijs 
 
 
 
 
 
 

Zaakvakken, onderwijskunde, 
media. Organisatie van een 
sciencedag, onderzoekend en 
ontwerpend leren. 
Start met dagdeel workshops 
rond onderzoekend leren. 
6 bijeenkomsten Natuur en 
Techniek, bezoek NEMO, 7 

                                                           

1 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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Module Mens en Wereld 

begeleidingsbijeenkomsten ter 
voorbereiding op Sciencedag 
4 ECTS 
 
 
Ontwerpend en onderzoekend 
leren in combinatie met een 
onderwerp waar een artikel over 
geschreven wordt. 
Literatuuronderzoek. 
 
Module met veldwerk en 
ontwerpend en onderzoekend 
leren. 
Veldwerkweek waarin een dag 
het veld in, 2 bijeenkomsten 
gericht op veldwerk en 7 
bijeenkomsten per zaakvak. 
 
6 ECTS 
 
 

Tweede jaar Module Onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
Module De Horizon Verbreden 

6 dagdelen waarin 
denkvaardigheden en ‘thinking 
for learning’ centraal staan, 6 
bijeenkomsten Natuur en 
Techniek. 
 
4 ECTS 
 
Themadagdelen techniek, 
techniekcoaches en ‘Iselinge 
leert door’, 7 bijeenkomsten 
Natuur en Techniek, studenten 
ontwerpen een project voor hun 
school. 
6 ECTS 

Derde jaar Schoolontwikkeling Afhankelijk van keuzes van 
opleidingsscholen dragen 
studenten bij aan de 
ontwikkeling van W&T in hun 
school. 

Vierde jaar Minor Wereld in je Broekzak 
Afstuderen 

Studenten kunnen kiezen voor 
een afstudeerwerkstuk met als 
thema W&T 

 
 

Voltijd Academische Opleiding 
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Eerste jaar Module Het Geheim van Leren 
 
 
 
 
 
De Denkende Klas 

Kennismaken met 
literatuurstudie 
onderzoeksmatig kijken naar een 
W&T-thema 
4 ECTS 
 
 
W&T-activiteiten ontwerpen en 
uitvoeren en flankerend 
onderzoek presenteren mbv 
presentatieposter 
6 ECTS 

Tweede jaar Module Kleuters aan het Denken 
Gezet 
 
 
 
 
 
 
Module Goalbased Scenario’s 

Ontwerpen van 
onderzoeksactiviteiten op basis 
van bestudeerde 
ontwerpprincipes en deze 
toelichten in een filmproductie. 
 
6 ECTS 
 
Website ontwikkelen voor e 
betere rekenaar, met als 
uitgangspunt een rijke 
verhaalcontext 
2 ECTS 

Derde jaar Module: Zaakvakken in 
internationaal perpectief 

Ontwerpen en uitvoeren van een 
innovatief zaakvakken 
activiteitenserie, met koppeling 
aan Thinking Skills 
 
4 ECTS 

Vierde jaar Afstuderen Studenten kunnen kiezen voor 
een afstudeerwerkstuk W&T. 

 
 
 

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. 
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Docenten zijn op de hoogte van W&T: tenminste op het niveau van geïnformeerd zijn. De 

opleidingsdidactiek die W&T vraagt kan nog beter worden geïmplementeerd in het gedrag van het 

totale team. Tot nu toe heeft de professionalisering op drie manieren vorm gekregen: 

a. Door het promotietraject van mevr. Alake ‘ Science teaching competencies of Dutch 
Primary School Teachers’ (verwachte promotie najaar 2014). 

b. Door de deelneming van groepen docenten in het Kenniscentrum Wetenschap en 
Techniek (KWTG) en actieve participatie bij Regionale Techniekdagen, Technieklokalen 
en Nascholing basisschoolteams. Uit het team hebben 5 docenten hieraan een actieve 
bijdrage geleverd: dhr. Joosten, dhr. Hagenaars, dhr. Velthorst, dhr. Roos en dhr 
Velthorst. 

c. Door onderzoek in de kenniskring door dhr. Velthorst van KWTG, hetgeen leidde tot 
twee publicaties van een van onze docenten: ‘De nieuwsgierigheid voorbij’ 
(Velontijdschrift 2011) en ‘Verleiden tot leerzame gesprekken’. 

Deze activiteiten hebben regelmatig geleid tot interne workshops, presentaties en inleidingen om 

mijlpalen in opbrengsten te markeren. Er is dus op diverse wijzen aandacht geschonken aan W&T, 

zonder dat echt sprake is van een planmatige professionalisering en implementatie op teamniveau. 

 
 

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. 
 

 

De huidige 3e en 4e jaars studenten hebben in hun programma de volledige reeks W&T-modules 

gevolgd en zijn dus ingevoerd in de bijzondere competenties die het vormgeven van W&T-onderwijs 

van hen vraagt. De belangrijkste ontwikkelpunten voor deze groep studenten: 

-conceptuele verdieping: W&T is meer dan gerichtheid op beta, maar richt zich op 

domeinoverstijgende competenties. 

-actualisering van onderwijskundige en politieke stand van zaken d.m.v. geïnformeerd worden over 

wat van basisscholen wordt verwacht (Techniekpact 2020). De visie op W&T kan worden gebruikt in 

de meerjarenplannen van de scholen met als doel leerlingen de stimuleren in ontdekkend leren, 

samen problemen oplossen, kritisch denken, ondernemingszin, creativiteit en ict-geletterdheid. 
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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. 
 

Vanaf augustus 2014 zal Iselinge werken aan een nieuw innovatief curriculum. De belangrijkste niches 

van het nieuwe curriculum zijn: sociaal ondernemerschap, flexibilisering en e-learning, zelfsturing en 

Wetenschap & Technologie.  

 Voor dat laatste participeert Iselinge samen met Windesheim, Saxion en met ondersteuning 
vanuit de universiteit Twente in het onderzoeksproject Tech Your Future (projectbeschrijving 
in bijlage). Dit project is in 2014 gestart en zal allereerst een conceptueel kader opleveren 
waarin geschetst worden welke houdingen, leer- denk- en onderzoeksvaardigheden binnen 
het curriculum leidend moeten zijn bij de ontwikkeling van programmaonderdelen. Het 
ontwikkelde kader is een eerste stap op weg naar een onderzoek hóe domeinoverstijgende 
competenties ontwikkeld kunnen worden bij aanstaande leraren. Dit onderzoek levert 
didactische vormen, modellen en principes op die de gewenste vaardigheden en houdingen 
weten te ontlokken. Uiteindelijk zal de opbrengst van het onderzoek voorbeelden van good 
practices zijn die in de eerste twee leerjaren worden geïmplementeerd. Kortom: Tech Your 
Future levert bouwstenen op voor de ontwikkeling en implementatie van een doorgaande 
leerlijn W&T in de funderende fase van de lerarenopleiding. 

 Andere ingrediënten die ons helpen bij de uitwerking van een doorgaande leerlijn W&T zijn 
de richtinggevende handreikingen die de SLO vanaf medio 2014 zal publiceren, waarbij ook 
de artikelen van het slo mbt houding, kennis en vaardigheden als onderlegger gebruikt 
worden voor het te ontwikkelen curriculum.. 

 De pabo is een beroepsopleiding: de ontwikkeling en implementatie van een nieuw 
opleidingscurriculum gaat per definitie is samenwerking met de groep basisscholen die 
verzameld zijn in het samenwerkingsverband Opleiden in School. In het kader van de 
regeling ‘Versterking Samenwerking Opleidingsscholen’ is voorzien in een groep van 
leerkrachten die samen me docenten van Iselinge mede vorm gaan geven aan bouwstenen 
van ons nieuwe opleidingsprogramma W&T, met name gericht op talentontwikkeling. 
Daarbij is nadrukkelijk ook de focus gericht op het buitenschools curriculum, zodat 
studenten niet alleen in hun opleidingsgebouw, maar ook in hun opleidingsschool vorm 
kunnen geven aan W&T. Daarmee denken we bij te dragen aan actie 1 en 2 van het 
Techniekpact 2020: ‘iedere basisschoolleerling krijgt techniek in het onderwijs’ en 
‘meerjarenplanplan primair onderwijs legt verankering techniek in het onderwijs vast.’ De 
aandacht voor doorgaande leerlijnen W&T in het basisonderwijs wordt vanuit de opleiding 
gestimuleerd door een vakprofiel science waarin studenten een profiel kunnen kiezen 
waarin zij leerlijnen W&T voor hun opleidingsscholen helpen te ontwerpen. 

 Het W&T-curriculum moet regionaal verankerd zijn, zowel door gebruik te maken van de 
mogelijkheden van het KWTG, maar in het bijzonder door studenten in de gelegenheid te 
stellen delen van het opleidingsprogramma W&T binnen het techniek- en innovatiecentrum 
ICER in Ulft vorm te geven. Hierbij zal nadrukkelijk de verbinding gezocht worden met zowel 
de techniek- als de kunstafdeling van ICER, waarbij de eerste gesprekken al geweest zijn, 
waaronder een gesprek op 27 oktober met een groep mensen met diverse achtergronden 
vanuit zowel de kunst- als de W&T-wereld en als doel had het uitwisselen van kansrijke en 
inspirerende ideeën m.b.t. het verbinden van kunst, W&T, ICER, PO, VO en HBO (iselinge). 
Ook zal in het curriculum gezocht worden naar logische verbindingen met de activiteiten in 
de regionale technieklokalen en met de regionale techniekdagen (over technieklokalen zie 
bijlage). 
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 De leerlijn W&T zal verbonden worden met de onderzoekslijn van de pabo, waarin 
studenten begeleid worden met een toolbox praktijkonderzoek in het zelf ervaren van het 
opzetten van dikwijls ontwerpgericht onderzoek. Het nieuw te ontwikkelen curriculum zal 
ruim gelegenheid bieden studenten eigentijds (multimediaal) onderwijs te ontwerpen in 
Design Studio Lessen. Ze kunnen ontworpen activiteiten uitvoeren en onderzoek doen naar 
de kwaliteit van de uitvoering (bijstellen op basis van onderzoek). 

 Onze ambitie is dat de samenwerking met de opleidingsscholen een curriculum oplevert dat 
ook weer betekenis heeft voor het basisonderwijs. Output van de inzet van studenten zullen 
bouwstenen zijn voor een leerlijn W&T in het basisonderwijs. 
 
Een opdracht die we onszelf gesteld hebben bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum is 
om “het kind niet met het badwater weg te gooien”: Iselinge heeft al vele mooie W&T-
modules” vormgegeven. De mooie W&T inhouden en samenwerkingen met andere 
vakken/vakgebieden daarvan, blijven behouden en gaan we, waar het kan versterkt, 
verwerken in het nieuwe curriculum. Een voorbeeld hiervan is de module ‘Op reis naar 
aantrekkelijk onderwijs”, waarbij een grote samenhang en samenwerking tussen de 
zaakvakken, pedagogiek en media plaatsvindt op het gebied van aantrekkelijk onderwijs 
ontwerpen en onderzoekend leren. 
 

Smart geformuleerd: 

In 2014-2015: 

1. Is in samenwerking met opleidingsscholen en op basis van materiaal van SLO en vanuit Tech 
Your Future een doorgaande lijn W&T ontwikkeld voor de eerste twee leerjaren van de 
opleiding. 

2. Is deze leerlijn voorzien van een verbijzondering per semester, waarin duidelijk wordt met 
behulp van welke onderwijseenheid, met welke vakken (maar i.i.g. samenwerking met de 
kunst- en zaakvakken), met welke doelen en met welke grote opdracht de 
domeinoverstijgende W&T- vaardigheden en houdingen worden aangesproken. 

3. Is binnen de opleiding het vakprofiel Science uitgewerkt, waarin studenten de gelegenheid 
krijgen een specifiek W&T-profilering te kiezen. 

4. Is de eerste onderwijseenheid voor het eerste opleidingsjaar totaal uitgewerkt (inclusief 
modulebeschrijving, toetsen, uitwerking in werkgroepen en buitenschoolse opdrachten), 
waarbij wordt aangesloten bij regionale initiatieven (technieklokalen, techniekdagen, ICER). 

 

In 2015-2016 

1. Is in samenwerking met de opleidingsscholen en op basis van de ontwikkelde leerlijn een 
drietal modules ontwikkeld: een tweede voor het eerste opleidingsjaar, een derde en vierde 
voor het tweede opleidingsjaar. 

2. Is een aanbod gerealiseerd waarin vierdejaarsstudenten met affiniteit voor W&T onder 
begeleiding in een afstudeerkring W&T aan hun afstudeerwerkstuk kunnen werken. 

 

De ambitie in schema per fase in de opleiding: 

 

 Eerste 

opleidingsjaar 

Tweede 

opleidingsjaar 

Derde 

opleidingsjaar 

Vierde 

opleidingsjaar 

2014-

2015 

Module 1 W&T  Vakprofilering W&T 

Science 
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2015-

2016 

Module 2 W&T Module 3 W&T 

Module 4 W&T 

 Inrichten 

Afstudeerkring W&T 

 

 

Hoewel de modules  hier aangeduid worden als W&T, zullen in de praktijk de werktitels van de 

modules anders zijn en logisch verbonden zijn aan de domein(en) waarmee de W&T-domein-

overstijgende aspecten worden verbonden. 

 
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.  
 

 

Duurzaamheid wordt bereikt met de volgende zichtbare maatregelen: 

1. Vastlegging van de niche W&T in het instellingsplan. 
2. In opdrachtbeschrijving aan de curriculum-ontwerpgroep expliciet kaders bieden waarin 

W&T uitgewerkt moet worden (namelijk aantal modules, nadruk op dóórgaande leerlijn, 
verankering in toetsing. 

3. Aanpassen van de competentiegids van studenten door nadrukkelijker domeinoverstijgende 
competenties mee te nemen in competentie 8: de competentie te onderzoeken. 

4. Opnemen van W&T in onderwijseenheden en in toetsbeleid. 
5. Horizontale verbinding van W&T-modules met onderzoeksopdrachten en 

ontwerpopdrachten in Design Studio. 
 

De belangrijkste maatregel is echter de bewaking van de opleidingsdidactische visie. Deze visie richt 

zich op alle lerenden (docenten, studenten en leerlingen uit het basisonderwijs) en moet hen in staat 

stellen initiatiefrijk, zelfsturend, onderzoekend ontwerpend en actief problemen aan te willen gaan. 
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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. 
 

 

De definitie die in ‘W&T in de pabo’ voor W&T is gekozen, maakt het onontkoombaar dat docenten 

elkaar stimuleren om de opleidings-didactische visie in ontwerp en in uitvoering vorm te geven. 

Bekendmaking van W&T volstaat niet. Wij zijn overtuigd van de waarde van de informele scholing  

door docenten, samen met interne opleiders van de opleidingsscholen en met studenten in kleine 

ontwerpteams opbrengstgericht te laten werken aan het ontwerpen van leerlijnen en daarvan 

afgeleide modules. Hierdoor zal niet alleen hun betrokkenheid worden verhoogd, maar door 

kennisdeling ook hun inzicht en bewustzijn van het achterliggende concept toenemen.  Onderzoek 

leert dat actieve participatie bij problemen die docenten zélf ervaren en formuleren bij hun 

praktijkuitvoering een groot effect heeft op de bereidheid tot reflectief praktijkonderzoek en tot de 

bereidheid te willen veranderen. Informeel leren gebeurt door overleg in kleine kring of door 

observaties van elkaars didactisch handelen.  

Smart geformuleerd: 

Docenten worden geprofessionaliseerd aan de hand van het W&T schoolontwikkelingsgame 

'Expeditie Edison’. 

In kleine heterogeen samengestelde ontwikkelgroepen worden docenten uitgedaagd W&T-

ontwerpers te zijn van eigen onderwijs, waarbij er professionalisatie op gebied van W&T plaatsvindt.. 

Uitgangspunt is de eigen module en de zelf ervaren uitdaging om W&T-aspecten in didactisch 

handelen te integreren. ze groep betreft ongeveer 25% van het docententeam. 

Per W&T-module zal de implementatie voorzien worden van minstens één observerend bezoek per 
docent door een door hem of haar gekozen collega, op basis van een gezamenlijk voorafgaand 
vastgestelde kijklijst waarop de voor deze bijeenkomst relevante domein-overstijgende competentie. 

 

Inhaalslag 3e en 4e jaarsstudenten:  
 
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. 

 

 

W&T-inhouden zijn niet nieuw voor Iselinge Hogeschool. De periode 2014-2016 zien we eerder als 

het verfijnen en verbeteren van onze W&T-lijn dan als een introductie van een nieuw pabo-vak. 

Omdat Iselinge deel uitmaakte van het KWTG-knooppunt Arnhem zijn er tussen 2009 en nu al veel 

modules ontstaan die –hoe divers en hoe gering in ritme gebracht in een doorlopende leerlijn- alle 

zittende studenten een basis hebben gegeven om vorm te geven aan W&T-aspecten (met name de 

domein-overstijgende houdingen en vaardigheden). We menen dat een brede reparatie-inhaalslag 

voor wat betreft hun didactisch handelen noodzakelijk noch wenselijk is. Wel is het zo, dat voor deze 

studenten het goed zou zijn, wanneer zij op de hoogte zijn van de consequenties die het 

Techniekpact 2020 voor hen heeft. In een studiedag in 2015 zullen zowel de derde- als vierdejaars 

een aanbod krijgen van informatie en workshops (waarin zij actief ervaren hoe ze ontwerpend 

onderwijs kunnen realiseren met W&T-aspecten). Op de studiedag wordt gebruik gemaakt van het 

W&T schoolontwikkelingsgame 'Expeditie Edison. 
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  Voor de studenten zal aanwezigheid verplicht worden gesteld, maar door het attractief vorm te 

geven zullen studenten zich nieuwsgierig en uitgedaagd voelen en daardoor aanwezig willen zijn / 

willen deelnemen. 
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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 ontwikkeling van ons ‘derde-generatie’-curriculum volgt het accreditatieritme: 

voorafgaand aan de verwachte positieve accreditatie in het najaar van 2014 zijn nu 

stappen gezet om tot een vernieuwd toekomstbestendig curriculum te komen. 

Stappen die gezet worden tussen nu en juni 2015: 

1. Bepalen van de thematische hoofdlijnen van het nieuwe curriculum: zelfsturing, 

flexibilisering, sociaal ondernemerschap en W&T. 

2. Koppelen van curriculumontwikkeling aan flankerend ontwerpgericht onderzoek 

in samenwerking met de Open Universiteit. 

3. Verbinden van de curriculumthema’s aan de thema’s uit de landelijke regeling 

‘Versterking Samenwerking Opleidingsscholen’: opbrengstgericht werken, 

omgaan met verschillen, pesten en ouderbetrokkenheid. 

4. Samenstellen van een curriculum-ontwerpgroep. 

5. Organiseren van overleg tussen docenten, interne opleiders van basisscholen, 

studenten en curriculum-ontwerpgroep.  

 

De eerste maanden van het cursusjaar 2014-2015 zullen besteed worden aan een 

inhoudelijke doordenking van de gewenste curriculumlijnen, de horizontale samenhang 

van de bestanddelen ervan en het formuleren van tussentijdse resultaatopbrengsten. 

Voor W&T betekent dat dat een van de leden van de curriculum-ontwerpgroep zich in 

het bijzonder bezighoudt met de verbinding van W&T in het curriculum. Deze W&T-

coördinator zal ook in samenwerking met een interne opleider een groep basisscholen 

waarin óf mooie opbrengsten van W&T te vinden zijn, óf waar ambitie bestaat om vorm 

te geven aan W&T aansturen om de eigen W&T-ontwikkeling ter hand te nemen, én 

bouwstenen aan te leveren voor het curriculum in wording. Daarbij denken we aan 

gedigitaliseerde vormen van good practices (met oog op verduurzaming), maar ook aan 

het verzorgen van gastlessen, organiseren van workshops, themadagen voor 

leerkrachten en aanstaande leerkrachten. 

In 2014-2015 zal een eerste opleidingsmodule voor eerstejaars studenten ontworpen 

zijn. 

Verder zal in samenwerking met het veld op twee manieren vorm worden gegeven aan 

de ontwikkelen van vakprofielen, waarin W&T-verbindingen worden gezocht: voor het 

vakprofiel Arts en het vakprofiel Science. De ontwikkeling van de vakprofielen is 

onderdeel van samenwerking in de regeling Versterking Samenwerking 

Opleidingsscholen. Voor Cultuureducatie wordt de ontwikkeling ondersteund door het 

Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA. 
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Vanaf het late najaar 2014 tot aan juni 2015 zullen de profielen en de eerste module 

ontworpen worden. 

 

Juli 2015 

t/m Juni 

2016 

 

 

In het tweede projectjaar zullen de tweede, derde en vierde module van het nieuwe 

curriculum ontwikkeld worden.  Verder zal het voor studenten mogelijk worden om hun 

afstudeerstage te lopen op een W&T-basisschool die deel uit maakt van het W&T-

netwerk. Studenten krijgen dan als groep begeleiding bij hun afstuderen van een W&T-

docent. 

De monitoring van het proces geschiedt volgens de principes van het ontwerpgericht 

onderzoek:  

Fase 1: ontwerpen van een eerste versie in samenwerking met docenten, leerkrachten, 

studenten. 

Fase 2: kritische bespreking van het ontwerp met externe deskundigen.  

Fase 3: op basis van gesprek bijstellen van ontwerp. 

Fase 4: eerste try-out in overzichtelijke studentengroep. 

Fase 5: focusgroep: gesprek met studenten, docenten en leerkrachten over ervaringen. 

Fase 6: bijstellen op basis van aanbevelingen van focusgroep. 

Fase 7: vaststellen van onderdeel van programma. 

 
 
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:i 

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving en de relatie naar 

W&Tii 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur en techniek 

Gezondheid 

Milieueducatie 

 

Rekenen/wiskunde 

Nederlandse taal 

 

De handreikingen van het SLO zijn op het moment van invullen van 

deze aanvraag (nog) niet beschikbaar. Ook is het project Tech Your 

Future nog niet zo ver gevorderd dat al handreikingen en 

bouwstenen beschikbaar zijn. 

Iselinge Hogeschool heeft in het staande curriculum gekozen voor 

thematische samenhangende modules:  meestal werken 

verschillende vakgebieden mee om zowel vak-immanente als 

vakoverstijgende doelen te realiseren. Schoolvakken worden altijd 

verbonden met de vakken onderwijskunde, pedagogiek, nieuwe 

media en onderzoek. Een voorbeeld hiervan is de module ‘Op reis 

naar aantrekkelijk onderwijs’ waarbij W&T de grondlegger is voor de 

samenwerking tussen pedagogiek, media, aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuuronderwijs. Het doel is dat studenten 

aantrekkelijk onderwijs leren verzorgen waarbij de onderzoekende 

houding van kinderen centraal staat. Studenten krijgen hiertoe les bij 
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Beeldende vorming 

Drama 

Muziek 

Cultuureducatie (evt. ook 

gekoppeld aan de vakken) 

 

Onderwijskunde/ 

pedagogiek 

 

Minor 

 

Vakprofilering (Meijerink, 

2012) 

 

Onderzoekslijn reflective 

practionar 

 

W&T lijn  

 

Leerwerk gemeenschappen 

 

Thema’s 

de verschillende vakken en bij begeleidingslessen over o.a. de 

onderzoekende houding, observeren, ontwikkelingskenmerken van 

de middenbouwleerling, aantrekkelijk geschiedenisonderwijs 

verzorgen aan de hand van een mysterie en uiteraard komt ook de 

samenhang tussen alle vakken expliciet aan de orde. Studenten gaan 

naar Nemo waar ze o.a. kinderen observeren en interviewen, waarna 

ze exhibits rond W&T-onderwerpen ontwikkelen die passen bij de 

ontwikkelingsstadia van de kinderen en waarin uiteraard de 

onderzoekende houding van kinderen centraal staat. Deze exhibits 

worden door een tribunaal voorzien van feedback en een ‘go or no-

go’. Vervolgens worden deze exhibits uitgevoerd op de Iselinge 

Sciencedag door 75 tot 100 kinderen, Gedurende hun reis naar 

aantrekkelijk onderwijs gebruiken studenten media om hun 

leerpunten vast te leggen, welke uiteindelijk zichtbaar worden in hun 

‘digitale koffer’. In deze koffer is de theoretische onderbouwing van 

hun exhibit te vinden, waarbij foto’s en filmmateriaal de theoretische 

onderbouwing staven. Flankerend hieraan gaat de module onderzoek 

waarin de studenten leren om een literatuuronderzoek te doen met 

als thema ‘onderzoekend leren’. De hier opgedane kennis gebruiken 

studenten ook in de theoretische onderbouwing van hun exhibit. 

 

Dit voorbeeld geeft duidelijk weer hoe verschillende vakken met 

elkaar verbonden kunnen worden en hoe Iselinge dit ook in het 

nieuwe curriculum gaat toepassen. Hierbij moeten overigens 

‘pareltjes’, zoals bovenstaande module uit het huidige curriculum 

natuurlijk niet verloren gaan, maar versterkt terugkomen in het 

nieuwe curriculum. 

Cultuureducatie heeft in het huidige curriculum nog weinig 

samenhang met W&T, maar deze samenhang (C&W&T) wordt in het 

nieuwe curriculum nadrukkelijk gezocht aangezien de 

onderzoekende houding van W&T veel correlatie heeft met de fasen 

in een creatief proces. De eerste aanzet daartoe is geweest door een 

gesprek te hebben gehad op het innovatiecentrum ICER te Ulft met 

een kunstenaar uit het kunstenaarscollectief Breekijzer. Daarna heeft 

er maandag 27 oktober een vervolggesprek plaatsgevonden met een 

industrieel ontwerper / W&T-educatie ontwikkelaar, een kunstenaar, 

de secretaris van innovatiecentrum ICER, de regio coördinator KWTG 

en verschillende docenten van Iselinge om te brainstormen hoe we 

gezamenlijk cultuur en W&T kunnen verbinden en een rijke C&W&T-

leeromgeving kunnen bieden die uitstraling krijgt naar de 

opleidingsscholen. Uit dit gesprek zijn legio mogelijkheden naar 

voren gekomen die we in de komende tijd verder gaan onderzoeken 

en vervolgens gaan toepassen in het nieuwe curriculum.  

Een aantal eerste grove ideeën welke gebruikt kunnen gaan worden 

zijn o.a.: de onderzoekende houding van studenten verdiepen 

tijdens/door een bezoek aan ICER en gebruik maken van de vele 

diverse 3d-printers aldaar aanwezig, studenten in contact brengen 

met de verschillende kunstenaars welke zeer diverse technieken 

hanteren en studenten dit zelf laten toepassen / ervaren, studenten 

Met opmerkingen [MU1]: Iedereen is welkom om te komen 
kijken naar deze bijzondere en inspirerende dag. Dit schooljaar is de 
Iselinge Science dag op 8 januari 2015. 
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naar het ijzermuseum in ICER laten gaan, waar de geschiedenis van 

o.a. het ijzergieten beeldend verteld wordt en waarbij naar voren 

komt hoe dit te maken heeft met kunst en cultuur. Dit alles mondt uit 

in door studenten o.b.v. design based research te ontwikkelen 

C&W&T-onderwijs en dit op ICER / de technieklokalen in de regio uit 

te voeren met basisschoolkinderen. 

 

Het is bij de ontwikkeling van het derde-generatie-curriculum de 

bedoeling dat opnieuw naar deze horizontale samenhang zal worden 

gezocht. 

Bijzondere aandacht zal daarbij geschonken worden aan het leren 

argumenteren en redeneren bij aanstaande leerkrachten én aan het 

stimuleren van het argumenteren en redeneren bij leerlingen in het 

basisonderwijs. We zullen daarbij onder meer gebruikmaken van 

Angelsaksische opbrengsten (Thinking For Learning, Thinking Skills, 

Collaborative Reasoning, Thinking Together). 

 

Doelen die we nastreven: 

-studenten worden vanaf het begin van de opleiding aangesproken 

op hun rol van onderwijsmaker.  

 Er zullen werkvormen en modules ontworpen worden 

waarin studenten zélf onderwijs ontwerpen en dit ontwerp 

verrijken met design-based onderzoek. 

 Studenten worden op eigen niveau uitgedaagd om over 

problemen te argumenteren en te redeneren, en kunnen bij 

innovatieve  onderwijsontwerpen voor de basisschool 

authentieke problemen didactiseren voor leerlingen uit het 

basisonderwijs: ze moeten in staat zijn de goede vragen te 

stellen, om de goede vragen op de goede manier te stellen, 

om verbanden te leggen, onderzoeksopzetjes te maken, 

experimenten op te zetten en uit te voeren, resultaten te 

interpreteren. 

 Studenten krijgen de mogelijkheid om ondernemend te zijn: 

contacten te leggen met externe instanties om 

onderwijsontwerpen te verrijken én om bij te dragen aan de 

sociale cohesie in en rond de school. 

Bij het nieuwe curriculum W&T zijn in ieder geval de volgende 

vakgroepen betrokken: 

 Mens en Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). 

 Taal (met name gericht op de productieve kant: stellen, 

spreken, luisteren). 

 Rekenen 

 Kunst (beschouwing, filosoferen met kunst). 

 Onderwijskunde en pedagogiek 
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 Onderzoek. 

We willen en kunnen nog niet preciezer zijn in onze plannen: willen 

de input van SLO en TYF gebruiken én willen de curriculumgroep 

ruimte bieden om hierover nader afstemming te zoeken. 

 
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  
 

Voor ons –naast TYF- een belangrijke bron, met name omdat we verwachten dat daarin niet slechts 

een opsomming van mogelijke activiteiten te vinden is, maar vooral een doorgaande leerlijn op basis 

van essentiële indicatoren.  

 
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.  
 

Modules worden afgerond met summatieve toetsen die vastgelegd worden in toetsplan. Ons 

referentiekader zal zijn de competentiegids. Dat is ‘de’ basis voor ons toetsplan. Die bijstelling zal 

plaatsvinden onder gebruikmaking van opbrengsten  van SLO en TYF.  

Als toetsvorm zal veelal gekozen voor een onderzoeksrapportage waarin de student verslag doet van 

zijn ontwerpgerichte onderzoeksactiviteiten.  

 
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.  
 

Iselinge werkt samen met meer dan 60 basisscholen in het Samenwerkingsverband Opleiden in de 

School. In een van de deelprojecten van het samenwerkingsverband staat W&T centraal. 

Leerkrachten, studenten en docenten van dit deelproject zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van 

praktijken voor het basisonderwijs én zorgen voor input van het te ontwikkelen opleidingscurriculum.  

Het deelproject zal op elk van de vier veldcontactdagen per cursusjaar voor het geheel aan scholen 

binnen het samenwerkingsverband tussenopbrengsten en good practices beschikbaar stellen in de 

vorm van presentaties, workshops en beschikbaar te stellen materiaal. 

 
 

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 verrijkeniii. Maak eventueel onderscheid 
in groepen docenten die verschillende trajecten/doelen hebben.  

 

 

Curriculumontwerpgroep (6 tot 8 docenten) : scholing in curriculumontwerpen volgens principes van 

Ontwerpend Onderzoeken in samenwerking met Open Universiteit in cursus Participatory Design. In 

                                                           

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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deze cursus staat centraal het kunnen ontwerpen van een curriculum volgens vooraf vastgestelde 

opleidings-didactische uitgangspunten. De getrainde docenten kunnen daardoor vakcollega’s bij de 

verdere ontwikkeling en verfijning van het opleidingscurriculum verder professionaliseren in hun 

ontwerpen. Deze groep zal zich ook specifiek trainen op W&T, daar zij actief betrokken zijn bij het 

ontwikkelen en implementeren van (C&)W&T in het curriculum. Dit traject wordt begeleid door de 

door OU (participerend onderzoek). 

Vanuit TYF verwachten we aanbevelingen om het argumenteren en redeneren van studenten te 

stimuleren. Eén van de doelen voor de komende jaren is om docenten te trainen om deze 

vaardigheid van studenten te helpen ontwikkelen. 

Voorbeelden van good practices en gewenst docentgedrag worden uitgewisseld door het mogelijk te 

maken elkaars praktijken gericht te observeren en tot intervisie te komen. Ook nemen docenten deel 

aan de activiteiten tijdens de veldcontactdagen (delen van deelopbrengsten van deelproject W&T). 

Een aantal docenten trainen hun W&T kennis en vaardigheden in het bijzonder: 

Ester Alake in het kader van haar promotieonderzoek. De uitkomsten van haar onderzoek worden 

uiteraard meegenomen in het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. 

Peter Roos in het kader van TYF en zijn masterthesis. Zowel de uitkomsten van zijn onderzoek als de 

uitkomsten van TYF worden uiteraard meegenomen in het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. 

Peter Roos en Marieke Ubbink in het kader van het volgens van masterclasses. 

 
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. 

 

 

Inhoud Frequentie Intensiteit Omvang en bereik 

Participatory Design Online cursus Studielast +/- 2 ects 8 docenten 

Training in hoe W&T 

verwerken in 

curriculum 

Gedurende 

bijeenkomsten 

curriculumontwikkelgroep 

6 uur 8 docenten 

Training redeneren en 

argumenteren 

3 bijeenkomsten 6 uur Alle docenten 

Deelnemen aan 

Veldcontactdagen 

4 x per jaar een dag 1 ½ uur per dag Alle docenten 

Intervisie op basis van 

lesbezoek 

Per ontwikkelde module 

deelnemende  docenten 

tijdens try-out 

Afhankelijk van 

module 

Deelnemende 

docenten 

Deelnemen aan 

masterclasses 

Minimaal 6 dagdelen Verschilt Minimaal 2 docenten 

Informatie mbt 

uitkomsten 

onderzoek Ester 

verspreiden 

Promotie/verdediging 2 uur 20 docenten 

 

 

Met opmaak: Lettertype: 10 pt
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14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueertiv en indien nodig deze 
tussentijds bijstelt. 

 

 

Evaluatie vindt plaats door jaarlijks onderzoek tijdens functioneringsgesprekken naar behoefte bij 

docenten op voor hen essentiële vaardigheden.  

 
15. Beschrijf of en hoe u voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 

 

Iselinge maakt deel uit van de federatie Interactum. Samenwerking op gebied van 

curriculumontwikkeling met de Marnix Academie (Utrecht), de Kempel (Helmond), Ipabo en KPZ 

(Zwolle) heeft onze voorkeur. Meest voor de hand ligt een leernetwerk te vormen van een 

afvaardiging van deze pabo’s. 

Daarnaast zal met Windesheim en Saxion het project Tech Your Future worden afgerond. 

 

 

 

 

 
 

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 2015-2016v.  
  

 

-versterken van conceptueel kader W&T 

-informeren over techniekpact 2020. 

 
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. 

 

 

Inhoud Frequentie Intensiteit Omvang en bereik 

Veldcontactdag in 

januari en juni 

2 keer 1 ½ uur Alle studenten 
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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 wordt een studiedag georganiseerd voor alle studenten van het 3e en 4e jaar. Het techniekpact en 

het Edisonspel zullen daarbij aan bod komen.  

De bijeenkomsten worden  ingeroosterd en worden via de gangbare wijze bekendgemaakt bij 

studenten. De aanwezigheid bij deze bijeenkomsten wordt verplicht gesteld. 

 

 

 
19. Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelenvi en indien nodig deze 

tijdens de twee projectjaren bijstelt.  
 

 

De uitvoerend docent (lid van deelproject W&T samenwerkingsverband) evalueert na afloop van de 

bijeenkomsten zowel inhoud, werkvorm als tevredenheid van deelnemers. 

 

 

  

Met opmaak: Superscript

Met opmaak: Superscript
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B. 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 
organiserenvii. 
 

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) 
 

We willen graag gebruikmaken van de netwerkbijeenkomsten en zullen daarbij dús 

vertegenwoordigd zijn. Onze bijdrage kan bestaan uit presentaties van concept-modules door 

projectleider (met studenten en collega’s) met doel om daarop kritische feedback te krijgen. 

 
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) 
 

Maken graag gebruik van peer-reviews.  

 

 

 
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) 
 

Bereid om masterclasses te volgen en –afhankelijk van de tussentijdse opbrengst en na feedback 

tijdens de netwerkbijeenkomsten- om voorbeelden van mooie bouwstenen via masterclasses te 

delen. 

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

kunt aanbieden. 
 

We zijn bereid om modules waarop we zelf trots zijn (en waarover studenten enthousiast zijn) te 

delen met anderen d.m.v. presentaties. 

 

 
Overige samenwerking pabo’s 

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

samenwerken. 
 

Binnen Tech Your Future met Windesheim en Saxion. 

Met de pabo’s binnen de Federatie Interactum. 

 
 

C. Evaluatie en bijstelling 
 

25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien 
nodig bijstelt. 

 

De projectleider W&T vertaalt de projectaanvraag jaarlijks in een jaarplan. In dit jaarplan staan zowel 

de te behalen doelen, de voorgenomen activiteiten en het tijdpad opgenomen. In 

kwartaalmanagementrapportage geeft de projectleider inzicht in de voortgang van het project. De 

rapportage wordt besproken met de verantwoordelijk manager. Als gevolg van deze rapportage en 

het gesprek dat daarop volgt kunnen doelen, activiteiten en tijdpad worden bijgesteld. 

De werkwijze bij de evaluatie van projecten geschiedt cyclisch conform ons kwaliteitshandboek. 

 

 

i 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. 
ii Maak goed duidelijk hoe de kerngedachte van W&T past bij de doelen, inhouden en vormgeving van de 
curriculum onderdelen. 
iii 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. 

iv Denk aan het instellen van focusgroepen, houden van interviews of enquêtes, enz. 
v Zie voetnoot 4 
vi Zie voetnoot 5 
vii Over de opzet van dit proces volgt op korte termijn meer informatie. 
 
 
 
 

                                                           

Met opmaak: Nederlands (standaard)


