
 
 

A. Algemene gegevens 
 

1. Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 
voorlegt: 

 
Naam pabo Katholieke Pabo Zwolle 
Brinnummer  00IC 
Postadres Ten Oeverstraat 68 
Postcode Zwolle 
Bezoekadres Ten Oeverstraat 68 
Postcode 8012 EW 
Plaats Zwolle 
Hogeschool Katholieke Pabo Zwolle 
Website www.kpz.nl 

 

2. Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Anton Bakker 
Functie Hogeschooldocent 
Organisatie KPZ 
Telefoonnummer 0384217425 
Mobiel nummer  
Emailadres a.bakker@kpz.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 
149 122 112 85 
    

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

 
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 
18 15 35 34 

 
 

Uitsplitsing naar leerjaar 
 

Jaar VT5 Jaar DT5 Jaar … Jaar … 
16 12   

 
Formatie totaal: 

http://www.kpz.nl/


 
 

 
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  
 
Docerend: 25,95 
Onderzoek: 2,65 
Centrum voor Ontwikkeling: 7,85 

 
 
Aantal docenten op 1-mei 2014 

 
Docerend: 38 
Onderzoek: 3 
Centrum voor Ontwikkeling: 10 

 
 
 



 
 

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. 
 
W&T volgens het leerplankader 
In het SLO leerplankader van 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) worden de doelen van W&T onderverdeeld in: kennisdoelen, vaardigheidsdoelen (generieke- en vakspecifieke-) 
en een houdingdoelen (onderzoekende- en exploratieve-).  
 
Deze doelen worden bereikt door W&T activiteiten of een W&T curriculum op te bouwen aan de hand van 1) contexten uit de ‘werkelijke 
wereld’ (die zowel de aanleiding als het object van onderzoek vormen), 2) een onderzoeks- en ontwerpbenadering en 3) vakconcepten 
(verklarende kenniseenheden).  
 
Daarnaast beschrijft het leerplankader enkele kenmerkende aspecten van W&T: integratieve benadering, werken met concrete 
materialen/situaties en samenwerking met kenniscentra en bedrijven. 
 
W&T in het curriculum van de KPZ 
De bovenstaande doelen, activiteiten en kenmerken zijn grotendeels beschreven in het opleidingskader van de KPZ.  
Het opleidingskader is onlangs herschreven: het curriculum van de KPZ kende een fijnmazige structuur met een grote samenhang 
tussen de vele leerlijnen. Nieuwe ontwikkelingen en studieonderdelen waren slecht inpasbaar door de grote samenhang in het 

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



 
 

curriculum. Het nieuwe opleidingskader beschrijft de uitgangspunten, doelstellingen en structuur van het curriculum op hoofdlijnen. Die 
hoofdlijnen noemen we domeinen. Er zijn drie domeinen: 
  

- Oog voor het kind: de opleiding leidt studenten op tot leraren die hart 
hebben voor het zich ontwikkelende kind en zijn sociale context. ‘Oog 
voor het kind’ betekent: bewuste interventies kunnen doen vanuit kennis 
van de sleutelbegrippen uit de pedagogische en onderwijskundige 
wetenschappen en de dagelijkse praktijk die iedere dag een nieuwe 
werkelijkheid laat zien.  
Ruimte geven aan het onderzoekende kind, herkennen van talenten, 
impulsen geven en het op het juiste moment interveniëren vele 
elementen die van invloed zijn op de manier waarop studenten werken 
aan doelen die ook bij W&T terugkomen.  

 
- Vakkennis: de opleiding leidt studenten op tot vakbekwame leraren. 

Leraren met zowel inhoudelijke kennis en vaardigheden van de 
schoolvakken als ook onderwijskundige kennis en vaardigheden. 
Vakkennis heeft betrekking op domeinkennis: to know what (inhoud) maar ook op interventies (vaardigheden, ingrepen in 
het leerproces): to know how/when (Miller, 1990). 
De KPZ kent een sterke doorgaande lijn en inhouden (‘body of knowledge’) van de vakdisciplines. Elke discipline kent niet 
alleen een bestand aan vakconcepten maar ook een eigen kijk op de werkelijkheid. In de funderende fase biedt de KPZ de 
disciplines aan in afzonderlijke onderwijseenheden. In de loop van de opleiding wordt de integratieve benadering steeds 
belangrijker. De aanpak van de KPZ is: eerst ontrafelen, dan bij elkaar brengen, verbinden en verdiepen. De 
onderwijseenheden in de funderende fase verhouden zich echter niet als los zand ten opzichte van elkaar. 
 

- Onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen: de opleiding leidt studenten op tot leraren met een onderzoekende houding, 
leraren die zelf blijven leren en zichzelf blijven ontwikkelen en daarnaast ook anderen kunnen laten onderzoeken, ontwerpen 
en ontwikkelen. Het gaat om nieuwsgierigheid naar kennis en verheldering van een probleem of situatie. Maar ook om 
vaardigheden om dit (onderzoeksmatig) betrouwbaar te exploreren en op creatieve wijze iets nieuws te ontwikkelen.   
Dit domein is nog in ontwikkeling. Het domein bestaat uit studieonderdelen die trainen in het doen van onderzoek, 
studieonderdelen die exploratie stimuleren (talentontwikkeling en horizonverbreding): dat element is belangrijk bij het 
ontwikkelen van kennisnetwerken die het onderwijs kunnen versterken. Daarnaast zijn er studieonderdelen die zich richten 
op reflectie: wat betekent deze aanpak voor je onderwijs? 

 
Op de overlap van de drie domeinen, staat de leerkracht:  
In het hart van de opleiding staat de ontwikkeling van de professionele identiteit. Vanuit de drie domeinen verbinden studenten hun 
kennis en ervaringen aan hun gedrag, competenties, overtuigingen, normen en waarden en diepere drijfveren (leerniveaus van Dilts).  



 
 

De ontwikkeling van de professionele identiteit is nauw verbonden met W&T: 
 

- Waardenvorming en waardenverheldering 
Wetenschap en technologie gaat over het vormgeven en ontwerpen van de leefwereld van morgen. In welke wereld wil de 
school, wil het team en willen de leerlingen leven? Welke oplossingen zijn geschikt bij de problemen die we tegenkomen? 
Welke technologie kan ons helpen? Welke technologie vinden we een bedreiging? Het is aan studenten om na te denken hoe 
deze vragen terugkomen in het onderwijs. 

 
- Leerstofgestuurd onderwijs versus ontwikkelingsgericht 

Binnen het onderwijs bestaan verschillende visies op leren. Er zijn studenten die de leerlingen benaderen als wetenschappers 
pur sang. Deze studenten stellen dat leerlingen details waarnemen die volwassenen over het hoofd zien en dat leerlingen 
vragen stellen die volwassenen al lang niet meer stellen. Vanuit die gedachte, staan de vragen van de leerling centraal. 
Studenten die werken vanuit deze visie zullen bij W&T op zoek gaan naar concepten die aansluiten op de vragen en 
waarnemingen van leerlingen. Zij zullen hun leerlingen ondersteunen bij het doen van onderzoek.  
Studenten die daarentegen uitgaan van de leerling als onbeschreven blad, brengen de leerlingen in contact met 
verschijnselen en objecten in de werkelijke wereld (contexten), leren de leerlingen om onderzoek te doen en leren 
vakconcepten aan.  

 
Het opleidingskader laat zien dat doelen en kenmerken van W&T door het hele curriculum terug zijn te vinden. Dat maakt het dan ook 
niet eenvoudig om te beschrijven welke studie-eenheden werken aan het behalen van de W&T doelen. 
 
Eenheden en doelen 
W&T elementen zijn door het hele curriculum heen verweven. Werken aan het versterken van W&T in het curriculum betekent dan ook 
het versterken van alle bovenstaande domeinen:  
- Hetzij door aanvullingen van onderdelen die onvoldoende zijn uitgewerkt 
- Hetzij door explicitering voor docenten en studenten 
 
Op opleidingsniveau zullen de volgende W&T-elementen moeten worden versterkt: 

- Studenten komen met kennis over onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden in aanraking binnen veel verschillende 
studie-eenheden (zoals bij natuur & techniek modules, taal- en rekenmodules en binnen de onderzoek en reflectielijn). 
Studenten doen onderzoek in verschillende contexten (zij doen onderzoek binnen de school en onderzoeken tegelijkertijd 
natuurverschijnselen samen met hun leerlingen). De KPZ zal de W&T gelden inzetten om de coherentie van onderzoek 
binnen de opleiding te vergroten.  

- Studenten leren om te ontwerpen bij verschillende studie-eenheden (zoals bij kunstzinnige oriëntatie, bij rekenen, bij de 
zaakvakken maar ook bij de onderzoek en reflectielijn en talentonwikkeling, enz.). De KPZ zal de W&T gelden inzetten om de 
coherentie van de systematiek van het ontwerpen binnen de opleiding te vergroten. 



 
 

- Studenten leren gebruik te maken van materialen uit de leefomgeving van kinderen bij het ontwikkelen van hun onderwijs: 
dit gebeurt in verschillende studie-eenheden en verschillende contexten (kleuteronderwijs, zaakvakken, rekenonderwijs, enz 
enz.) maar met wisselend resultaat. Studenten zien de aangeleerde aanpak veelal niet terugkomen in de stagepraktijk waar 
het werken uit methodes de norm is. De KPZ zal de W&T gelden dan ook inzetten om binnen het curriculum nauwer te gaan 
samenwerken met basisscholen om studenten in de praktijk te kunnen laten ervaren hoe W&T werkt.  

- Studenten leren vakconcepten bij de zaakvakken. De KPZ zal de W&T gelden inzetten om studenten te leren hoe zij 
vakconcepten kunnen aanleren aan de hand van onderzoek in hun omgeving. Een geïntegreerde aanpak waarbij 
taaldidactiek, rekendidactiek en ‘21st century skills’ op aansluiten. 

- Binnen het domein ‘oog voor het kind’ is nu veel aandacht voor ‘special needs’. Vanuit het W&T-project wil de KPZ de blik 
verbreden naar het gender aspect binnen het bèta-onderwijs. Hoe verschillend gaan leerkrachten om met jongens en 
meisjes? Welk rolmodel zien leerlingen in de les? Wat betekent deze kennis voor het handelingsrepertoire van studenten?  

- Bij het ontwikkelen van de professionele identiteit (binnen SLB en ZEE lijn) komt meer aandacht voor de rol van technologie 
in de maatschappij en de perceptie van leren die studenten hebben. 

- De samenwerking met kennisinstellingen moet worden ontwikkelend. Dat betekent bewuste keuzes maken en van elkaar 
kunnen leren.  

 
 

 
 
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 N&T doelen zijn bij docenten bekend: daarmee is een deel van de W&T doelen bekend. Iedere docent is ook stagebeoordelaar en 
beoordeelt studenten aan de hand van vakessenties (beschreven eisen waaraan een student moet voldoen bij een N&T les). Iedere 
docent is ook studieloopbaanbegeleider: vanuit die rol volgen docenten studenten in het doen van onderzoek. 
 
Voor de overige W&T doelen zijn docenten bekwaam op het deel dat direct aansluit op hun eigen expertise (zie huidige situatie, 
aanpassen curriculum). 
 
Kennis bij docenten over W&T is verder gevoed door: 

- Interactum studiedagen (Tweedaagse Interactum-Vlaanderen 2012: ‘Inquiry-based Science Education’, studiedag 2012 
‘Inspiratie, creativiteit en 21st century learning’ en studiedag 2014 ‘Kijk eens op een andere manier naar onderwijs’. 



 
 

- Extern onderzoek: teaminterviews, inventarisatie en conclusies (‘Rapportage Verkenning en inventarisatie Science’, Louis 
Swinkels, januari 2014) 

 
 
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 genoemde elementen die moeten worden versterkt, zijn tevens de belangrijkste ontwikkelpunten voor deze groep studenten: 
 

• kennis van actuele ontwikkelingen rondom W&T-ontwikkelingen en kennis van theoretisch onderzoek vanuit Talentkracht 
• kennis van samenhang (theoretische- en praktische samenhang) bij ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ 
• multidisciplinair werken bij het aanleren van de W&T vakconcepten (+ kennis van die door de SLO nog te beschrijven 

vakconcepten) 
• (h-)erkennen van de W&T benadering als relevant voor de basisschoolpraktijk 
• versterken van het genderbewustzijn 
• aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de consequenties voor het onderwijs 
• kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners 

 
 
  



 
 

 
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. 
 
Op opleidingsniveau zullen de volgende W&T-elementen moeten worden versterkt: 

- Studenten komen met kennis over onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden in aanraking binnen veel verschillende 
studie-eenheden (zoals bij natuur & techniek modules, taal- en rekenmodules en binnen de onderzoek en reflectielijn). 
Studenten doen onderzoek in verschillende contexten (zij doen onderzoek binnen de school en onderzoeken tegelijkertijd 
natuurverschijnselen samen met hun leerlingen). De KPZ zal de W&T gelden inzetten om de coherentie van onderzoek 
binnen de opleiding te vergroten.  

- Studenten leren om te ontwerpen bij verschillende studie-eenheden (zoals bij kunstzinnige oriëntatie, bij rekenen, bij de 
zaakvakken maar ook bij de onderzoek en reflectielijn en talentonwikkeling, enz.). De KPZ zal de W&T gelden inzetten om de 
coherentie van de systematiek van het ontwerpen binnen de opleiding te vergroten. 

- Studenten leren gebruik te maken van materialen uit de leefomgeving van kinderen bij het ontwikkelen van hun onderwijs: 
dit gebeurt in verschillende studie-eenheden en verschillende contexten (kleuteronderwijs, zaakvakken, rekenonderwijs, enz 
enz.) maar met wisselend resultaat. Studenten zien de aangeleerde aanpak veelal niet terugkomen in de stagepraktijk waar 
het werken uit methodes de norm is. De KPZ zal de W&T gelden dan ook inzetten om binnen het curriculum nauwer te gaan 
samenwerken met basisscholen om studenten in de praktijk te kunnen laten ervaren hoe W&T werkt.  

- Studenten leren vakconcepten bij de zaakvakken. De KPZ zal de W&T gelden inzetten om studenten te leren hoe zij 
vakconcepten kunnen aanleren aan de hand van onderzoek in hun omgeving. Een geïntegreerde aanpak waarbij 
taaldidactiek, rekendidactiek en ‘21st century skills’ op aansluiten. 

- Binnen het domein ‘oog voor het kind’ is nu veel aandacht voor ‘special needs’. Vanuit het W&T-project wil de KPZ de blik 
verbreden naar het gender aspect binnen het bèta-onderwijs. Hoe verschillend gaan leerkrachten om met jongens en 
meisjes? Welk rolmodel zien leerlingen in de les? Wat betekent deze kennis voor het handelingsrepertoire van studenten?  

- Bij het ontwikkelen van de professionele identiteit (binnen SLB en ZEE lijn en bij de vakprofilering) komt meer aandacht voor 
de rol van technologie in de maatschappij en de perceptie van leren die studenten hebben. 

- De samenwerking met kennisinstellingen moet worden ontwikkelend. Dat betekent bewuste keuzes maken en van elkaar 
kunnen leren.  

 
 



 
 

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.  

 
Vergroting van de coherentie W&T binnen de opleiding 
2014-2015 
Docenten ontwikkelen samen, in samenspraak met het werkveld, een gedeeld kader van W&T-doelen en -begrippen. Het ‘W&T-verhaal’ 
zit tussen de oren van iedere docent.  
 
2015-2016 
Werkveld en studenten werkveld kennen het kader. Studenten herkennen het kader in de opleiding: onderzoeken en ontwerpen & de 
multidisciplinaire aanpak. 
 
Samenwerking kennisinstellingen (scholing-ontwikkeling-versterking curriculum) 
2014-2015 
De KPZ heeft een duurzaam netwerk (voor onder andere collegiale consultaties/audits). De netwerken worden ingezet om docenten te 
versterken bij het W&T onderwijs. W&T docenten werken samen met een lectoraat of een universiteit. 
  
2015-2016 
KPZ docenten werken samen met basisscholen aan het ontwikkelen van W&T: studenten ervaren W&T op daarvoor geselecteerde 
basisscholen. 
 
Versterking inhoudelijk aanbod W&T 
2014-2015  
Ontwikkelen vakoverstijgend lesmateriaal voor de opleiding, ontwikkelen van lesmaterialen rondom de vakconcepten.  
 
2015-2016 
Testen en bijstellen van het materiaal. 
 

 
 
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. 
 



 
 

Scholing team  
2014-2015 
Scholing door teamleden, externe pabo-docenten en externe kennisexperts op het gebied van W&T attitude en vaardigheden. Dit moet 
leiden tot een feedback instrument op basis waarvan studenten informatie krijgen over hun kennis, vaardigheden en attitude binnen 
het domein ‘onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen’. 
 
Scholing door teamleden, externe pabo-docenten en externe kennisexperts op het gebied van gender. Dit moet leiden tot een 
observatie-instrument op basis waarvan studenten informatie krijgen over hun genderbenadering binnen het domein ‘oog voor het 
kind’. 
 
Scholing door teamleden, externe pabo-docenten en externe kennisexperts op het gebied van W&T in de praktijk. Dit moet leiden tot 
een versterking van het lesvoorbereidingsformulier binnen het domein ‘vakkennis’.  
 
2015-2016 
Feedbackinstrument wordt ingezet in de propedeuse vergadering, observatie-instrument in de stageles. Studenten hanteren het 
lesvoorbereidingsformulier en kunnen een les met leerlingen nabespreken waarbij zij leerlingen leren redeneren en argumenteren. 
 
Stagebegeleiders (uit het werkveld) en niet op de KPZ docerende stagebeoordelaars worden uitgenodigd voor de schaduwconferentie 
(zie inhaalslag studenten) 
 
Samenwerking kennisinstellingen (scholing-ontwikkeling-versterking curriculum) 
2014-2015 
De KPZ heeft een duurzaam netwerk met kennisinstituten en Interactum pabo’s (voor onder andere collegiale consultaties/audits). De 
netwerken worden ingezet om docenten te versterken bij het W&T onderwijs. W&T docenten werken samen met een lectoraat of een 
universiteit. 
  
2015-2016 
KPZ docenten werken samen met basisscholen aan het ontwikkelen van W&T: studenten ervaren de W&T aanpak ook in de praktijk op 
de daarvoor geselecteerde basisscholen. 
 
 

 
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. 
 



 
 

 
Inhaalslag huidige studenten 
2014-2015 
KPZ-conferentie waarin derdejaars studenten vanuit de verschillende profielen (science, civics, concepts en arts) workshops verzorgen 
voor tweedejaars studenten. Derdejaars krijgen hiervoor extra training o.a. van netwerkpartners. Voor vierdejaars zijn er masterclases 
die worden verzorgd door netwerkpartners en docenten. Ondersteunend aan de conferentie ontvangen studenten literatuur.  
 
2015-2016 
KPZ-conferentie waarin derdejaars studenten vanuit de verschillende profielen (science, civics, concepts en arts) workshops verzorgen 
voor tweedejaars studenten. Derdejaars krijgen hiervoor extra training o.a. van netwerkpartners. Er wordt ook een schaduwconferentie 
georganiseerd voor stagebegeleiders en niet op de KPZ docerende stagebeoordelaars: voor deze groep worden met name 
netwerkparners ingezet. Ondersteunend aan de conferentie ontvangen deelnemers literatuur. 
 
Doelen: 

• kennis van actuele ontwikkelingen rondom W&T-ontwikkelingen en kennis van theoretisch onderzoek vanuit Talentkracht 
• kennis van samenhang (theoretische- en praktische samenhang) bij ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ 
• multidisciplinair werken bij het aanleren van de W&T vakconcepten (+ kennis van die door de SLO nog te beschrijven 

vakconcepten) 
• (h-)erkennen van de W&T benadering als relevant voor de basisschoolpraktijk 
• versterken van het genderbewustzijn 
• aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de consequenties voor het onderwijs 
• kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners 

 
  



 
 

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 
 
 

Er starten in het kader van W&T vijf projecten: deze staan beschreven onder 2. De projecten zijn beschreven door de 
curriculumcommissie (het kernteam onderwijs) op basis van een W&T-analyse die verscheen in januari en beoordeeld 
door een panel van docenten en stafleden. 
 
In juli worden op basis van de beschrijvingen bij ieder projectteams gevormd die de doelstellingen gaan concretiseren en 
voorzien van een tijdpad. Bij ieder project wordt gekeken naar mogelijke effecten voor het examenreglement, het werk 
van de secties, de organisatie, het effect op de verschillende opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd en versnelde deeltijd), 
bestaande afspraken en ontwikkelingen en de samenhang met de andere projecten. 
 
Dit document, ‘de projectbeschrijving’, wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie (het kernteam onderwijs) en (voor 
zover wenselijk of noodzakelijk) aan de opleidingscommissie of de MR..  
 
De projectleider begeleidt dit proces. De projecten gaan van start en worden gemonitord door de projectleider W&T. Hij 
doet halfjaarlijks verslag van de voortgang aan het MT en aan het kernteam onderwijs. 
 

 
Juli 2015 
t/m Juni 
2016 
 
 

In juli worden op basis van de resultaten en vorderingen opnieuw projectteams gevormd die de nieuwe doelstellingen 
gaan concretiseren en voorzien van een tijdpad. Bij ieder project wordt gekeken naar mogelijke effecten voor het 
examenreglement, het werk van de secties, de organisatie, het effect op de verschillende opleidingsvarianten (voltijd, 
deeltijd en versnelde deeltijd), bestaande afspraken en ontwikkelingen en de samenhang met de andere projecten. 
 
Dit document, ‘de projectbeschrijving’, wordt voorgelegd aan de curriculumcommissie (het kernteam onderwijs) en (voor 
zover wenselijk of noodzakelijk) aan de opleidingscommissie of de MR..  
 
De projectleider begeleidt dit proces. De projecten gaan van start en worden gemonitord door de projectleider W&T. Hij 
doet halfjaarlijks verslag van de voortgang aan het MT en aan het kernteam onderwijs. 



 
 

 
 
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 
 

Deze cel beschrijft op sectieniveau de opleidingsdoelen rondom W&T: 
- Studenten komen met kennis over onderzoek doen en onderzoeksvaardigheden in 

aanraking bij de zaakvakken in de les en bij vakdidactisch onderzoek. De 
onderzoeksbenadering wordt gehanteerd bij de drie vakken maar telkens net even anders: 
geschiedenis werkt met bronnenonderzoek, bij aardrijkskunde werken studenten mee aan 
twee vakdidactische onderzoeken en bij natuuronderwijs wordt gewerkt met het 
ontwikkelen van lessen aan de hand van het model van Van Graft (onderzoeken en 
ontwerpen). Er gaat worden gewerkt aan meer coherentie komen binnen de zaakvakken. 

- Studenten leren om te ontwerpen: er wordt wel gewerkt aan ontwerpen binnen 
geschiedenis en aardrijkskunde maar niet gestructureerd en daarom voor studenten niet 
herkenbaar. Vanuit het leerplankader van de SLO kan hier meer coherentie in worden 
gebracht. 

- Studenten leren gebruik te maken van materialen uit de leefomgeving van kinderen bij het 
ontwikkelen van hun onderwijs: dit gebeurt bij de drie vakken onder ander in de werkweek 
voor de eerstejaars en de verschillende activiteiten in Zwolle (onder andere in 
samenwerking met verschillende organisaties in de stad zoals het Historisch Centrum 
Overijssel, buitentuin De Nooterhof, het waterschap, enz.). Studenten zien deze aanpak 
veelal niet terugkomen in de stagepraktijk waar het werken uit methodes de norm is. De 
zaakvakken gaan dan ook binnen het curriculum (met name het derde en vierde jaar) 
nauwer samenwerken met basisscholen om studenten in de praktijk te kunnen laten 
ervaren hoe W&T werkt.  

- Studenten leren vakconcepten bij de zaakvakken. De KPZ zal de W&T gelden inzetten om 
studenten te leren hoe zij vakconcepten kunnen aanleren aan de hand van onderzoek in 
hun omgeving. Een geïntegreerde aanpak waarbij taaldidactiek, rekendidactiek en ‘21st 
century skills’ op aansluiten. 



 
 

- Bij het ontwikkelen van de professionele identiteit (bij de vakprofilering) komt meer 
aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de perceptie van leren die 
studenten hebben. 

- De samenwerking met kennisinstellingen moet worden ontwikkelend. Dat betekent 
bewuste keuzes maken en van elkaar kunnen leren: dit zal een versterking moeten 
opleveren van de huidige samenwerkingspartners. 

-   
 
Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal 
 

Rekenen en wiskunde sluiten aan bij de ontwikkeling van het lesmateriaal van de zaakvakken (zie 
bovenstaande beschrijvingen onder de projecten)  

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

Op In het derde jaar zijn studenten verdeeld over de profielen. Arts (het kunstzinnige profiel) gaat 
workshops ontwikkelen (met behulp van partners, zie projecten) en geven over ‘ontwerpen’ en de 
ontwikkeling van creativiteit. 
 
Cultuureducatie maakt onderdeel uit van de ‘leefomgeving’/context uit het Leerplankader van de 
SLO. De partners waarmee de KPZ samenwerkt zullen worden betrokken bij het project 
‘samenwerken kennisinstellingen’. Art is verder in de samenwerking met Zwolse partners. 
 

 
Onderwijskunde/ 
pedagogiek 
 

Bij het ontwikkelen van de professionele identiteit (bij pedagogiek en bij de vakprofilering concepts) 
werken studenten aan hun visie op onderwijs: 
Scholen kiezen zelf hoe zij vanuit hun visie op kinderen en onderwijs W&T willen vormgeven. Bij het 
vormen van een visie kunnen verschillende elementen een rol spelen zoals: 
 
Waardenvorming en waardenverheldering 
Wetenschap en technologie gaat over het vormgeven en ontwerpen van de leefwereld van morgen. 
In welke wereld wil de school, wil het team en willen de leerlingen leven? Welke oplossingen zijn 
geschikt bij de problemen die we tegenkomen? Welke technologie kan ons helpen? Welke technologie 
vinden we een bedreiging? Het is aan scholen om na te denken hoe deze vragen terugkomen in het 
onderwijs. 
 
Leerstofgestuurd versus ontwikkelingsgericht 
Binnen het onderwijs bestaan verschillende visies op leren. Er zijn scholen die de leerlingen 
benaderen als wetenschappers pur sang. Deze scholen stellen dat leerlingen details waarnemen die 
volwassenen over het hoofd zien en dat leerlingen vragen stellen die volwassenen al lang niet meer 
stellen. Vanuit die gedachte, staan de vragen van de leerling centraal. Scholen die werken vanuit 



 
 

deze visie zullen bij W&T op zoek gaan naar concepten die aansluiten op de vragen en waarnemingen 
van leerlingen. Zij zullen hun leerlingen ondersteunen bij het doen van onderzoek.  
Scholen die daarentegen uitgaan van de leerling als onbeschreven blad brengen de leerlingen in 
contact met verschijnselen en objecten in de werkelijke wereld (contexten), leren de leerlingen om 
onderzoek te doen en leren vakconcepten aan.  
 
In beide gevallen werken scholen aan W&T vanuit een verschillende benadering. 
 

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

De ‘onderzoek en reflectielijn’ werkt op meerder manieren binnen dit project: 
 

- De begrippen rondom onderzoek en ontwerp hebben in de onderzoek en reflectielijn een 
iets andere lading. De begrippen en taal moeten op elkaar worden afgestemd. 

- Er is veel ervaring met leerwerkgemeenschappen binnen de opleiding. Deze kennis en 
ervaring is bruikbaar bij het opzetten van de noodzakelijk samenwerking met het 
basisonderwijs om tot laboratoriumsettings te komen waarin studenten ervaringen kunnen 
opdoen met W&T onderwijs in de praktijk. 

 
Overige: 
 
 
 
 

De KPZ stimuleert studenten om op zoek te gaan buiten de gebaande paden. De KPZ kent een grote 
deelname aan buitenlandse excursies, stages en studies. Daarnaast stimuleert de KPZ studenten om 
maatschappelijk actief te zijn. De KPZ stimuleert studenten op zoek te gaan naar hun talenten. 
 
Voor de ontwerpers van de onderwijstoekomst is het belangrijk om meer opbouw te geven in die 
talentontwikkeling. Het W&T project sluit aan op die ontwikkeling. 
   

 
  



 
 

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 W&T model van de SLO laat zien hoe de elementen van W&T terugkomen in het opleidingskader van de KPZ. De KPZ legt het 
accent in het hart van de opleiding: W&T activiteiten (model SLO) en professionele identiteit (opleidingskader KPZ) kenmerken zich 
door de combinatie van competenties van de leerkracht en persoonlijke overtuigingen.  
 

 
 
 
 
 

 
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.  
 

Omdat W&T doelen door de hele opleiding worden getoetst, is het niet eenvoudig om dit in een compleet overzicht van toetsen te 
beschrijven. Op enkele plaatsen in de opleiding zijn de W&T elementen zeer zichtbaar: 
 

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



 
 

- een summatieve toets in het eerste jaar waarbij studenten informatie krijgen over hun kennis, vaardigheden en attitude binnen 
het domein ‘onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen’ (zie projecten) 
- een summatief observatie-instrument op basis waarvan studenten informatie krijgen over hun genderbenadering binnen het 

domein ‘oog voor het kind’. 
 

- Een formatieve toets bij de stage bij de beoordeling van het lesvoorbereidingsformulier 
 
- Een workshop die studenten geven in het kader van W&T in het derde jaar: in de workshop moeten studenten een artikel 

presenteren waarin zij hun onderzoek naar vakdidactiek beschrijven, verwerken zij deze theorie in een lessenserie (met 
vakconconcepten), laten zij middels een video zien hoe zij de theorie in praktijk hebben gebracht en reflecteren ze op het 
resultaat.  

 
 

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.  
 

De KPZ werkt structureel samen met 11 schoolbesturen (244 scholen, 42.000 leerlingen en 4000 leraren) in drie 
samenwerkingsverbanden Opleiden in de School. Binnen twee samenwerkingsverbanden zal er vier jaar worden gewerkt aan de 
ontwikkeling en implementatie van W&T door professionele leergemeenschappen. Vanaf januari 2015 wordt de geregistreerde post-hbo 
Wetenschap en Techniek aangeboden. Het profiel science vanaf 2015-2016 meer verbonden aan de academische opleidingscholen. 
 

 
 
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.  
 
Zie beschrijvingen projecten. De KPZ maakt onderscheid tussen stagebegeleiders en niet aan de KPZ docerende stagebeoordelaars, 
docenten en W&T docenten: 

- Stagebegeleiders (leraren basisonderwijs) en niet aan de KPZ docerende stagebeoordelaars volgen de conferentie zoals die 
wordt georganiseerd. 

- Docenten (zie projecten): volgen de teamscholing 
- W&T docenten worden geschoold binnen de netwerken (kennisinstellingen, lectoraat/universiteit en samenwerking met 

Interactum pabo’s) 
 



 
 

 
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 
Scholingen binnen netwerken voor W&T docenten (over twee 
jaar) 

12 bijeenkomsten 60 uur 5 W&T docenten 

Projecten rondom scholing docenten 3 bijeenkomsten 6 uur Alle docenten 
Deelnemen aan conferentie 2 x per jaar een 

dag 
4 uur per 
dag 

Stagebegeleiders en niet op de KPZ docerende 
stagebeoordelaars 

    
 
Indicatie: vaststelling volgt bij definitieve uitwerking. 
 

 
14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 
 
De professionalisering wordt tussentijds geëvalueerd middels functioneringsgesprekken, teamevaluaties en opbrengstmeting 
(studentevaluaties). 
 
 

 
15. Beschrijf of en hoe voor deze activiteit wilt samenwerken met andere pabo’s. 
 
Op hoofdlijnen (het project is nog in opbouw): 

- Kwaliteitsborging en kennisontwikkeling in samenwerking met de Interactum pabo’s 
- Toegepaste W&T projecten en samenwerking met het werkveld in regionaal verband 

 
 

 
 
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.  
  



 
 

 
Doelen: 

• kennis van actuele ontwikkelingen rondom W&T-ontwikkelingen en kennis van theoretisch onderzoek vanuit Talentkracht 
• kennis van samenhang (theoretische- en praktische samenhang) bij ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ 
• multidisciplinair werken bij het aanleren van de W&T vakconcepten (+ kennis van die door de SLO nog te beschrijven 

vakconcepten) 
• (h-)erkennen van de W&T benadering als relevant voor de basisschoolpraktijk 
• versterken van het genderbewustzijn 
• aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de consequenties voor het onderwijs 
• kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners 

 
 
 

 
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. 
 
Workshops voor derdejaars studenten in het kader van de jaarlijkse conferentie: een workshopdag met meerdere workshops van 
anderhalve uur. De workshops zijn bestemd voor tweede-, derde- en vierdejaars studenten. 
 
Jaarlijkse conferentie voor tweedejaars studenten (met halfjaarlijkse inhaalconferentie) voorbereid door derdejaars. Volledige dag. 
 
 

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

bereikt. 
 

De inhaalslag is een ‘groei-slag’: door de ervaringen met de conferentie, versterking van het curriculum van het eerste en tweede jaar, 
groeit de organisatie geleidelijk naar een hoger niveau. Als in 2015-2016 het versterkte curriculum voor de eerstejaars van start gaat, 
zullen zij naar verwachting in hun derde jaar een conferentie van een hoger niveau organiseren. 
 
 

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

bijstelt.  
 



 
 

De evaluatie van de conferentie zal worden gedaan met zowel de deelnemers, externen, docenten en workshopgevers. Bijstelling vindt 
plaats in de projecten (zie projectopbouw). 
 
 

 

 

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

2015 3x, totaal 5) 
 

De bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten en de leervragen liggen in het verlengde van de projecten die zijn beschreven:  
 
Vergroting van de coherentie W&T binnen de opleiding 
Hoe slagen opleidingen er in om W&T te verbinden aan verschillende studieonderdelen? Hoe wordt samenhang bewerkstelligd? 
 
Samenwerking kennisinstellingen (scholing-ontwikkeling-versterking curriculum) 
Hoe organiseer en onderhoud je als kleine hogeschool een stevig en duurzaam netwerk? Hoe zorg je voor reciprociteit binnen het 
netwerk? Hoe zorg je ervoor dat studenten W&T onderwijs ervaren in een basisschoolsetting? 
 
Versterking inhoudelijk aanbod W&T 
Op welke manieren geven opleidingen vorm aan W&T? Hoe kunnen leerlandschappen, laboratoria, nieuwe media, enz. enz. bijdragen 
aan een betere kennis van studenten? In hoeverre kan samenwerking het inhoudelijke aanbod op de KPZ versterken zonder dat de 
ontwikkeltijd toeneemt? 
 
Hoe kan een relatief kleine opleiding de inhoudelijke kennis borgen? 
 



 
 

Scholing team  
Welke gastsprekers/kenniscentra kunnen de KPZ versterken bij: 

- Welke kennis is er over feedback instrument die studenten informatie geven over hun kennis, vaardigheden en attitude binnen 
het domein ‘onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen’? 

 
- Bèta en gender. Welke observatie-instrumenten zijn er op basis waarvan studenten informatie krijgen over hun 

genderbenadering binnen het domein ‘oog voor het kind’? 
 

- W&T in de praktijk. Welke aanpak moet de KPZ kiezen om tot een versterking van het lesvoorbereidingsformulier te komen 
binnen het domein ‘vakkennis’?  

 
Inhaalslag huidige studenten 
Welke sprekers kunnen onze studenten ondersteunen bij het bijspijkeren op de volgende doelen? Welke literatuur is het meest geschikt 
als ondersteuning bij de volgende doelen? 
 

• kennis van actuele ontwikkelingen rondom W&T-ontwikkelingen en kennis van theoretisch onderzoek vanuit Talentkracht 
• kennis van samenhang (theoretische- en praktische samenhang) bij ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ 
• multidisciplinair werken bij het aanleren van de W&T vakconcepten (+ kennis van die door de SLO nog te beschrijven 

vakconcepten) 
• (h-)erkennen van de W&T benadering als relevant voor de basisschoolpraktijk 
• versterken van het genderbewustzijn 
• aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de consequenties voor het onderwijs 
• kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners 

 
 
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) 
 

Bij de peer reviews zal de KPZ feedback vragen op de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt en op de onderbouwing van die keuzes. 
De bijdrage aan peer reviews is daar het spiegelbeeld van. 

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

totaal 3) 
 



 
 

De bijdrage aan de netwerkbijeenkomsten en de leervragen liggen in het verlengde van de projecten die zijn beschreven:  
 
Vergroting van de coherentie W&T binnen de opleiding 
Hoe slagen opleidingen er in om W&T te verbinden aan verschillende studieonderdelen? Hoe wordt samenhang bewerkstelligd? 
 
Samenwerking kennisinstellingen (scholing-ontwikkeling-versterking curriculum) 
Hoe organiseer en onderhoud je als kleine hogeschool een stevig en duurzaam netwerk? Hoe zorg je voor reciprociteit binnen het 
netwerk? Hoe zorg je ervoor dat studenten W&T onderwijs ervaren in een basisschoolsetting? 
 
Versterking inhoudelijk aanbod W&T 
Op welke manieren geven opleidingen vorm aan W&T? Hoe kunnen leerlandschappen, laboratoria, nieuwe media, enz. enz. bijdragen 
aan een betere kennis van studenten? In hoeverre kan samenwerking het inhoudelijke aanbod op de KPZ versterken zonder dat de 
ontwikkeltijd toeneemt? 
 
Hoe kan een relatief kleine opleiding de inhoudelijke kennis borgen? 
 
Scholing team  
Welke gastsprekers/kenniscentra kunnen de KPZ versterken bij: 

- Welke kennis is er over feedback instrument die studenten informatie geven over hun kennis, vaardigheden en attitude binnen 
het domein ‘onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen’? 

 
- Bèta en gender. Welke observatie-instrumenten zijn er op basis waarvan studenten informatie krijgen over hun 

genderbenadering binnen het domein ‘oog voor het kind’? 
 

- W&T in de praktijk. Welke aanpak moet de KPZ kiezen om tot een versterking van het lesvoorbereidingsformulier te komen 
binnen het domein ‘vakkennis’?  

 
Inhaalslag huidige studenten 
Welke sprekers kunnen onze studenten ondersteunen bij het bijspijkeren op de volgende doelen? Welke literatuur is het meest geschikt 
als ondersteuning bij de volgende doelen? 
 

• kennis van actuele ontwikkelingen rondom W&T-ontwikkelingen en kennis van theoretisch onderzoek vanuit Talentkracht 
• kennis van samenhang (theoretische- en praktische samenhang) bij ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ 
• multidisciplinair werken bij het aanleren van de W&T vakconcepten (+ kennis van die door de SLO nog te beschrijven 

vakconcepten) 
• (h-)erkennen van de W&T benadering als relevant voor de basisschoolpraktijk 
• versterken van het genderbewustzijn 



 
 

• aandacht voor de rol van technologie in de maatschappij en de consequenties voor het onderwijs 
kennis over kennisnetwerken en mogelijke samenwerkingspartners 
 
 

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

 
- Verbreding van W&T naar de vakken geschiedenis en aardrijkskunde: in workshopvorm. 
- Het opleidingsmodel van de KPZ gerelateerd aan het model van W&T van de SLO 

 
 

 
 
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. 

 
Op hoofdlijnen (het project is nog in opbouw): 

- Kwaliteitsborging en kennisontwikkeling in samenwerking met de Interactum pabo’s 
- Toegepaste W&T projecten en samenwerking met het werkveld in regionaal verband 
- Landelijke samenwerking tijdens studiedagen 

 
 

 
 
D. Evaluatie en bijstelling 

 
25. Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, evalueert en indien nodig bijstelt. 
 
De evaluatie van de activiteiten zal worden gedaan met de deelnemers (docenten en studenten) en partners (kennispartners en 
basisscholen): de instrumenten zijn die zoals beschreven in het kwaliteitskader van de opleiding. Bijstelling vindt plaats binnen de 
projecten (zie projectopbouw bij vraag 7). 



 
 

 
 
 

 
  



 
 

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. 
 
 
 
 

                                                           


