
1 
 

A. Algemene gegevens 
 

1) Gegevens van de pabo die de projectbeoordeling 

voorlegt: 

 
Naam pabo Stenden Hogeschool 

Brinnummer  22EX 

Postadres Postbus 2080 

Postcode 7801 CB Emmen 

Bezoekadres Van Schaikweg 94 

Postcode 7411 KL 

Plaats Emmen 

Hogeschool Stenden 

Website www.stenden.com 
 

2) Gegevens van de projectleider: 
 

Naam Eeltje Geugies 

Functie Docent onderwijskunde & pedagogiek 

Organisatie Stenden Hogeschool 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer 06-19270916 

Emailadres eeltje.geugies@stenden.com 
 

 

3) Overige relevante gegevens van de pabo 

 
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen 

 

Nevenvestiging Adres 

Assen Zeemanstraat 1, 9406 BZ Assen 

Groningen Phebenstraat 1, 9711BL Groningen 

Leeuwarden Rengerslaan 8, 8917 DD Leeuwarden 

Meppel Van der Duyn van Maasdamstraat 1,  
7942 AT Meppel 

 

Studentaantallen: 

 

Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar (studenten die vijfdejaars of hoger zijn, worden in dit 

overzicht niet meegeteld). 

 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 

377 189 180 218 
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Totaal aantal ingeschreven deeltijd studenten op 1-mei-2014 

Uitsplitsing naar leerjaar: NVT 

 

Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject te 

weten verkort traject (voltijd- tweejarig) 

 

Uitsplitsing naar leerjaar 

 

Jaar 1 Jaar 2 

45 41 

 

Formatie totaal: 

Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  

 

 

83 fte 

 

Aantal docenten op 1-mei 2014 

 

 

109 (deeltijd en vast) 
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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:  

 
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. 

 

In 2011 is de opleiding tot leraar basisonderwijs van Stenden gestart met de implementatie van een nieuw curriculum. De opleiding 

kent een thematisch aanbod (zie figuur: Inhoud Programma). 

 

                                                           
1
 Denk aan curriculumoverzichten, samenvatting van een curriculum, inhoud van een programma enz. 
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Het programma van de opleiding kent een ordening naar curriculumlijnen en verbindende dragers. De inhoudelijke curriculumlijnen 

sluiten aan bij het leren in samenhang (themalijn), het leren in de beroepspraktijk (praktijklijn) en bij de inhoudelijke ‘body of 

knowledge’ van het beroep (vakkenlijn). Deze lijnen worden in de opleiding verbonden door drie dragers: het digitale portfolio, 

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) en Onderzoek2. In onderstaand schema is weergegeven hoe dit er uit ziet: 

 

                                                           
2
 Bijgevoegd ‘Course Document’, Leeuwarden, januari 2014 
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De essentie van de doelen van W&T is binnen het curriculum van de opleiding tot leraar basisonderwijs van Stenden het meest 

zichtbaar bij de onderstaande onderdelen:  

1. Onderzoek 

2. Vakkenlijn 

3. PGO 

4. Locatieprofielen 

In dit projectplan zal steeds verwezen worden naar deze vier onderdelen. 

 

Ad 1. Onderzoek betreft zowel het leren toepassen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden als het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding. Onderzoek wordt beschouwd als een vorm van leren: als het goed is, leidt het tot ontwikkeling op het niveau 

van de leerling, leraar, team, directie enzovoort. Hiervoor is het nodig dat de student kernactiviteiten uit de onderzoekscyclus zich 

eigen gemaakt.  

In het curriculum van de pabo zijn vanaf studiejaar 1 deelvaardigheden opgenomen binnen de trainingslijn onderzoek, die het leren 

onderzoeken en ontwerpen ondersteunen. In de leerlijn wordt gestart met kleine opdrachten zoals observeren of data verzamelen. 

Daarnaast wordt in het eerste leerjaar (de propedeutische fase) 1 module besteed aan een ontwerponderzoek dat gericht is op 

omgevingsonderwijs, waarin de wereldoriënterende vakken en rekenonderwijs centraal en geïntegreerd aan bod komen.  

In leerjaar 2 (de hoofdfase) worden de onderzoeksopdrachten wat complexer. Er wordt bijvoorbeeld een observatie-instrument 

ontworpen en studenten leren kwalitatieve gegevens te verzamelen en interpreteren. Daarnaast wordt in een semester een 

samenhangend aanbod aangeboden op basis waarvan studenten een ontwerponderzoek uitvoeren rond een zelf ontworpen 

onderwijsarrangement. De wereldoriënterende vakken krijgen een duidelijke plek in het onderwijsarrangement 

In leerjaar 3 (vanaf semester 2: afstudeerfase) zit een teamonderzoek gekoppeld aan het profiel van de locatie. 

In het laatste deel van de opleiding voert de student een individueel praktijkonderzoek uit. Dit kan ook een ontwerponderzoek zijn. 
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De onderzoekende houding krijgt binnen de trainingslijn bij een aantal opdrachten expliciet aandacht. De onderzoekende houding komt 

tot uitdrukking in SBL-competentie 7: competentie in reflectie ontwikkeling3.  

De ontwikkeling van een onderzoekende houding en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden vindt plaats binnen in de volle breedte van 

het curriculum in vakkenlijnen, praktijklijn en themalijn. 

 

Ad 2. Uitgangspunt voor het aanbod in de verschillende vakgebieden is het verdiepen en verrijken van de vakgebieden van het 

curriculum door integratie met andere vakken en/of met onderzoek of PGO. De kennisbases komen in de opleiding naar voren in de 

vorm van de verschillende vakgebieden, deels gekaderd binnen relevante thema’s. In de eerste twee fases van de opleiding bouwt de 

student een brede basis van kennis en vaardigheid op ten aanzien van alle aangeboden vakgebieden. Dit is het zogenaamde kerndeel 

van de kennisbases. In de derde fase geven de studenten invulling aan de keuzeruimte en de gekozen specialisatie door op één 

zelfgekozen vakgebied domein een ‘experttraject’ (profieldeel kennisbasis) te doorlopen. 

 

Ad 3. Stenden profileert zich onderwijskundig met de pijler Probleem Gestuurd Onderwijs. 

PGO is het instrument waarmee de opleiding een aantal doelstellingen beoogt te realiseren die aansluiten bij doelen van W&T: 

 Het leren actief nieuwe kennis te construeren die flexibel in de verschillende beroepssituaties toegepast kan worden; 

 Het gestructureerd leren onderzoeken van vraagstukken (‘problemen’) uit de beroepspraktijk en het leren oplossen van die 

vraagstukken; 

 Het ontwikkelen van coöperatieve, communicatieve en leidinggevende vaardigheden; 

 Het leren zelfgestuurd te leren alsmede het ontwikkelen van vaardigheden die een leven lang meegaan4. 

Concreet betekent dit dat deze didactische werkvorm wekelijks in de vorm van taken aan de studenten wordt voorgelegd: vakken 

worden door middel van één themaopdracht geïntegreerd. Studenten werken individueel of in groepen aan deze themaopdracht met 

behulp van PGO en/of projectonderwijs. 

  

 

Ad 4. De vijf locaties van de OLB van Stenden hebben elk hun eigen profilering. Deze profileringen sluiten aan bij de actuele 

ontwikkelingen en regionale “kleuring”. Binnen alle profileringen draait het om het stimuleren van een nieuwsgierige, onderzoekende en 

probleemoplossende houding. Het profielprogramma beslaat minimaal 11 EC en maximaal 41 EC (als de student kiest voor een minor 

die aansluit bij het profiel): 

Assen: Vernieuwingsonderwijs 

Emmen: Wetenschap en Technologie 

Groningen: Passend Onderwijs 

Leeuwarden: Meertaligheid 

Meppel: ICT en Cultuureducatie 

 

                                                           
3
 Bijgevoegd: ‘De leraar als onderzoeker’, Leeuwarden, juni 2013 

4
 Uit ‘Meer dan een goede basis! Kritische Reflectie olb Stenden 2013’, Leeuwarden, 29 januari 2014 
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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. 

 

Binnen de prestatieafspraken is vastgelegd welke ambities er zijn ten aanzien van de master- en promotietrajecten binnen de School. Als 

onderdeel van een promotietraject zijn medewerkers verbonden aan een kenniskring van een lector binnen de School of Education. 

Hiermee is de verbinding tussen onderzoek en onderwijs geborgd. 

 

Ad 1 – Onderzoek 

Alle docenten zijn betrokken bij de uitvoering van de leerlijn onderzoek en begeleiden en beoordelen vormen van onderzoek. De 

betrokkenheid bij de leerlijn onderzoek vergt bij de docenten (alsmede beoordelaars) minimaal dezelfde onderzoekende houding en 

kennis van onderzoeksvaardigheid als van de studenten mag worden verwacht. 

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van het curriculum van de School centraal gestaan bij alle vakgroepen. De kennisbases 

dienden als kader bij de ontwikkeling; 21ste century skills en de onderzoekscompetentie hebben integraal een plek gekregen in deze lijn. 

 

Ad 3 – PGO  

PGO vraagt een specifieke begeleiding door een tutor; de student wordt uitgedaagd actief kennis te construeren en kennis ter discussie 

te stellen. Een deel van de collega’s is getraind voor deze specifieke begeleiding. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

Rondom de ontwikkeling van de locatieprofielen is op iedere locatie gestart met professionalisering passend bij de profilering. Elke locatie 

heeft een kernteam aangesteld dat zich expliciet bezighoudt met de inhouden en implementatie van de locatieprofileringen. Vanuit het 

kernteam wordt de verbreding gemaakt naar het totale team per locatie. 

 

 

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. 
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De derde- en vierdejaars studenten in studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 zijn allen opgeleid in het nieuwe curriculum van de OLB van 

Stenden. Dit betekent dat zij allemaal de onderzoeksleerlijn hebben doorlopen en hun studie afronden met een praktijkonderzoek. 

De verwachting is dat zij de onderzoeksvaardigheden van onderzoek doen, goed beheersen.  

De inhaalslag zal bestaan uit de verdere ontwikkeling van de onderzoekende houding in de vorm van een verder vorm te geven aanbod 

van studiedagen met als mogelijke onderwerpen: onderzoekende houding bij leerlingen teweeg brengen, toetsvormen met een 

onderzoekend karakter, didactische werkvormen die een onderzoekende houding stimuleren, verdiepen van de 21th century skills. 
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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. 

 

Voor W&T-onderwijs zijn onderzoeken en ontwerpen belangrijke vaardigheden. Om deze vaardigheden in de praktijk goed tot uitvoering 

te kunnen brengen is een specifieke houding noodzakelijk. Het gaat dan onder andere om nieuwsgierig zijn, kritisch zijn een open mind 

hebben en creatief zijn. Daarnaast is kennis nodig om de vaardigheden tot uiting te brengen.  

Voor de borging van de W&T vaardigheden, de grondhouding en de kennis in het curriculum zal in kleine werkgroepen binnen de vier 

genoemde onderdelen onderzocht worden waar verankering van W&T in het curriculum gerealiseerd of versterkt kan worden. Het 

resultaat van deze verankering zal zijn dat startbekwame leraren afgeleverd worden die in staat zijn om leerlingen in de basisschool te 

ondersteunen om hun natuurlijke nieuwsgierigheid uit te bouwen naar een wetenschappelijke en onderzoekende manier van denken. 

 

Ad 1 – Onderzoek 

W&T is als speerpunt niet expliciet aanwezig in de onderzoeksleerlijn. Door een sterkere verbinding te maken tussen de 

onderzoeksleerlijn en de vakkenlijnen, kan gezocht worden naar een juiste mix van ‘kennisonderwijs’ (feiten) en de ‘onderzoekende 

houding’ (feiten ter discussie stellen). Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden binnen de leerlijnen krijgen vervolgens een vertaling naar 

het basisonderwijs: op welke wijze kan de leraar structuur bieden aan leerlingen om verkenningen te doen in hun eigen omgeving. 

Hiermee vindt een verduurzaming plaats van de W&T vaardigheden. Door de al functionerende werkgroep ‘Onderzoek’ worden de 

aspecten van W&T binnen de leerlijn onderzoek geëxpliciteerd. Op basis hiervan komen er voorstellen om W&T explicieter tot zijn recht 

te laten komen en welke aanpassingen in de leerlijn hiertoe gewenst zijn. In de curriculumcommissie zullen deze voorstellen besproken 

worden waarna ze opgenomen worden in het curriculum (na een eventuele bijstelling). 

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

Basisvraag aan alle vakgroepen zal zijn: ‘Hoe geef je binnen het vak vorm & inhoud aan onderzoek en ontwerp en een onderzoekende 

houding: hoe stimuleer en bestendig je een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij studenten?’ ‘Op welke 

manier kan de student met W&T vaardigheden en houding de verkenning van kinderen van de wereld teweeg brengen? ’en ‘Op welke 

wijze vindt vanuit dat vak integratie plaats naar andere vakken, naar PGO, naar een koppeling met het thema?’ Een uitwerking van deze 

vragen geeft de verbinding met de onderzoeksleerlijn verder vorm. 

Daarnaast zal voor de WO vakken de verbinding van W&T en het vakdomein verder verstevigd worden, passend bij de gestelde eisen 

door de commissie Meijerink. Binnen de vakgroep wordt hieraan (in deelgroepen en binnen het hele vakdomein) gewerkt en er zullen op 

dit thema aanpassingen in het curriculum worden doorgevoerd. Binnen de vakspecialisatie in het derde jaar (het profieldeel zoals 

opgesteld door de commissie Meijerink) wordt de verbinding met cultuur- en erfgoededucatie verder vorm gegeven, waarbij specifieke 

aandacht is voor het ontwerpen van passend lesmateriaal door de student. 
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In het derde jaar zal binnen het vakdomein kunstzinnige oriëntatie gezocht worden hoe de profieldelen een nauwere verbinding kunnen 

krijgen met W&T en met elkaar (bijv door het ontwerpen van een gezamenlijk leerarrangement).De link naar de vakken rekenen en taal 

worden in deze verbinding meegenomen. Hiertoe zullen de betrokken docenten in een werkgroep in beeld brengen waar er 

mogelijkheden liggen binnen dit vakdomein. Op basis van gewenste aanpassingen zal het curriculum doorontwikkeld worden. De 

toevoeging en integratie van de W&T onderdelen vindt plaats in studiejaar 2015-2016. 

 

Ad 3 - PGO 

Onderzocht zal worden in welke mate PGO onderwijs een bijdrage levert aan de eigen vaardigheid van de student op het gebied van 

kennisconstructie, gestructureerd onderzoeken van vraagstukken, samenwerken en kritisch denken. Een werkgroep evalueert de effecten 

van de didactische werkvorm op genoemde W&T vaardigheden en doet aanbevelingen waar mogelijkheden liggen om PGO-taken door te 

ontwikkelen teneinde de borging van de W&T grondhouding (21e eeuwse vaardigheden, zoals kennisconstructie, probleemoplossend 

denken en creativiteit, planmatig werken en samenwerking) te realiseren/ te versterken. Vanuit de ervaring van PGO leren studenten de 

vertaling maken naar hun eigen lessituatie in de basisschool (van onbewust ondergaan naar bewust inzetten). Binnen de werkgroep PGO 

zal hiervoor een verdere uitwerking worden gemaakt. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

Binnen alle profielen zitten duidelijke elementen van W&T. Een verdere mogelijkheid voor explicitering en versterking van de W&T 

grondhouding en vaardigheden wordt per profiel onderzocht door de aanwezige kernteams (een verdere uitwerking vindt plaats binnen 

het project, maar een mogelijke werkwijze zou kunnen zijn om aan de hand van een lijst van vaardigheden bij W&T te onderzoeken in 

welke mate deze in het huidige programma zitten en hoe deze versterkt kunnen worden). Verder onder andere door de verbinding met 

het basisonderwijs (de stagescholen) te stimuleren: onderzoeksvragen leveren ten behoeve van het teamonderzoek, gekoppeld aan de 

locatieprofielen en ten behoeve van (praktijk)onderzoek gekoppeld aan de minoren. Per locatie wordt onderzocht en geïmplementeerd. 

Voor de profielen zal een vertaling van W&T aspecten gemaakt moeten worden naar het eigen profiel van de locatie. Er liggen veel 

mogelijkheden om de kernwaarden van W&T te verbinden aan de profielen, waarbij niet het leergebied OJW centraal staat, maar 

bijvoorbeeld cultuureducatie (Meppel), 21e eeuwse vaardigheden (Assen), taal- en cultuurontwikkeling (Leeuwarden) of de cyclus voor 

HandelingGericht Werken(Groningen). 

Voor het locatieprofiel van Emmen zal bekeken worden op welke wijze de minor W&T verder kan aansluiten op het post-initiële aanbod 

voor coördinator W&T in combinatie met Ondernemerschap. Ook wordt er gekeken naar een samenwerking met het VO en MBO. 

 

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.  

 

Ad 1 – Onderzoek 

Onderzoek blijft integraal deel uitmaken van het curriculum en wordt met name in het komende jaar in de afstudeerfase gereviseerd. 

Expliciete aandacht voor de onderzoekende houding en de verdere ontwikkeling hiervan. In het curriculum is een concrete opbouw in 

onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zichtbaar. De doelen van W&T zijn aanwijsbaar terug te vinden in de toetsing. 
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Ad 2 – Vakkenlijn 

Onderzoek en ontwerp herkenbaar beschreven en opgenomen in het programma. W&T is integraal opgenomen in het kerncurriculum. 

Studenten zijn in staat om W&T en onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen in hun lessen. 

Studenten zijn in staat vakgeïntegreerd onderwijs aan te bieden, waarbij de verbinding naar cultuur- en erfgoedonderwijs en rekenen en 

taal daar waar gewenst wordt toegepast. 

 

Ad 3 – PGO 

Studenten verdiepen zich in de afstudeerfase (binnen vakspecialisatie en locatieprofiel) in aspecten van W&T en 21e eeuwse 

vaardigheden zoals die ook in de didactische werkvorm PGO worden gehanteerd en zetten ze in in hun eigen onderwijs. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

Onderzoek herkenbaar beschreven en opgenomen in het programma. 

Verder samenwerking met de basisscholen wordt zichtbaar in de locatieprofielen. De aspecten van de W&T grondhouding en 

vaardigheden zijn per profiel beschreven. 

Voor alle gemaakte aanpassingen geldt dat deze zijn beschreven en opgenomen in de modulegidsen.  

 

 

Professionaliseren pabodocenten:  
 

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

bekwamer te laten worden met betrekking tot W&T. 

 

Binnen de opleiding is gestart met een onderzoekswerkgroep met vertegenwoordigers vanuit de 5 locaties. De werkgroep is er op gericht 

het niveau van het (praktijk)onderzoek te borgen door begeleidings- en beoordelingswerkzaamheden van docenten af te stemmen op de 

opgestelde criteria en de werkzaamheden te uniformeren. De eigen onderzoekende houding staat centraal in deze 

intervisiebijeenkomsten. De werkgroep bereidt de werkbijeenkomsten voor rond thema’s die spelen op de locatie (binnen het thema 

onderzoek), met als doel kennis, vaardigheden en inzichten van docenten ten aanzien van praktijkonderzoek (en W&T) te vergroten. 

Uitwisseling van ervaringen en aandacht voor ‘good practices’ staat hierbij centraal. 

Binnen de vakgroep Wereldoriëntatie en/of Kunstzinnige Oriëntatie zal met een aantal docenten specifiek aandacht besteed worden aan 

W&T vaardigheden. Door zelf onderzoekend en ontwerpend te doceren, zullen studenten geactiveerd worden om op gelijke wijze in hun 

eigen lessen te handelen. Opgedane ervaringen worden tijdens centrale studiedagen besproken, ondersteund door lezingen of workshops 

van experts. 

 

Alle pabodocenten zijn betrokken bij de werkbijeenkomsten en de studiedagen. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid om individueel verder te professionaliseren in de vorm van het volgen van Masterclass (intern/extern) of 

binnen een specifiek, breed aanbod rondom begeleiden en beoordelen van onderzoek en W&T vaardigheden (Introductiecursus 
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Onderzoek (literatuuronderzoek), Socratische gespreksvoering, Onderzoeksactiviteit bij een lectoraat, Gebruik van de Ipad in het 

(basisonderwijs-) onderwijs, Tutorenopleiding PGO, Basiscursus 21th century skills). 

 

In een afsluitende studiedag zal zowel ten aanzien van het centrale, gezamenlijke aanbod als het individuele aanbod de vraag centraal 

staan om in een presentatie specifiek de W&T-vaardigheden te benoemen en delen met de collega’s. 

 

In peer-reviews binnen het cluster is ruimte om de verbinding van de vakken naar W&T verder te verdiepen en ervaringen uit te 

wisselen.  

 

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. 

 

De derde- en vierdejaars studenten in studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 zijn allen opgeleid in het nieuwe curriculum van de OLB van 

Stenden. Dit betekent dat zij allemaal de onderzoeksleerlijn hebben doorlopen en hun studie afronden met een praktijkonderzoek. 

De verwachting is dat zij de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden goed beheersen.  

De inhaalslag zal bestaan uit de verdere ontwikkeling van de onderzoekende houding. Hiertoe worden ten minste twee dagdelen 

ontwikkeld waarin het specifieke gedachtengoed van W&T aan de orde komt (interne scholing). Mogelijke onderwerpen zijn: 

onderzoekende houding bij leerlingen teweeg brengen, didactische werkvormen die een onderzoekende houding stimuleren, verdiepen 

van de 21th century skills. Het aanbod wordt aan alle vierdejaars studenten aangeboden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor studenten 

om deel te nemen aan Studium Generales (per locatie 1 SG gekoppeld aan de locatieprofielen) of masterclasses die aangeboden worden 

bij de masteropleidingen. 
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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 projectgroep W&T zal gedurende de komende maanden de diverse werkgroepen en processen aansturen. Tijdens de 

studiedagen wordt de opvolging van de diverse activiteiten steeds onder de aandacht gebracht, zodat er brede bekendheid 

met W&T ontstaat. 

 

Ad 1 – Onderzoek 

Explicitering van activiteiten rondom onderzoek en ontwerp en onderzoekende houding binnen vakken. 

Volledige curriculum draaien (het vierde jaar van het huidige curriculum wordt in studiejaar 2014-2015 geïmplementeerd), 

onderzoekslijn evalueren en reviseren daar waar gewenst. 

Focus op de evaluatie en borging van de kwaliteit van W&T-aspecten in het onderwijs, onder andere in toetsing.  

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

Doorontwikkeling onderzoekslijn; onderzoek en ontwerp expliciteren binnen vakken. 

Onderzoekende houding: opdrachten ontwerpen en ontwikkelen in de diverse vakkenlijnen. Integratie van de vakken aan 

de hand van het kader in ‘Een goede basis’ structureren en verder ontwikkelen en inrichten. 

De mogelijkheden om curriculumwijzigingen aan te brengen zullen met de betrokken docenten worden doorgesproken. 

Wijzigingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de toetsing. Bekeken zal worden welke aanpassingen dit vraagt in 

modulegids, puntenregistratie, stage-opdrachten. 

 

Ad 3 – PGO 

PGO taken analyseren op W&T-aspecten en mogelijkheden tot versterking onderzoeken. Onderzoek naar de manier waarop 

de didactiek vertaald kan worden van ‘onbewust ervaren naar bewust zelf toepassen’.  

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

De leerlijnen van de locatieprofielen draaien volledig. Evalueren en reviseren, met specifieke aandacht voor W&T. Het 

kernteam van iedere locatie beoordeelt in welke mate W&T-aspecten versterkt kunnen worden. Mogelijkheden worden per 

locatie besproken en daar waar mogelijk ingevoerd. 

De bestaande minor W&T wordt gelegd naast de eisen van de wetenschaps-technologie coördinator in het primair 

onderwijs zoals voorgesteld door het ministerie OC&W en op het post-initieel HBO aanbod van Stenden professionals en 

ECNO (NHL) en wordt mogelijk bijgewerkt. Locatie Emmen verkent de mogelijkheden om een leerbedrijf op te zetten waar 

W&T en 21e eeuwse leren centraal staan. 
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Een en ander zal worden gemonitord door de projectgroep W&T: aan de hand van een nader uit te werken activiteitenplan, 

zal het projectplan door de projectgroep worden uitgerold, gevolgd geëvalueerd en gemonitord.  

 

Juli 2015 

t/m Juni 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De evaluaties bepalen de mogelijke aanpassingen en verdere aanvullingen op het gebied van W&T van de diverse 

onderdelen. Op basis hiervan vindt de borging en implementatie in het curriculum plaats. 

 

Ad 1 – Onderzoek 

Gereviseerde onderzoekslijn op deelelementen zoals onderzoekende houding, geïntegreerde opdrachten. 

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

Uitvoering van de ontwikkelde ideeën in de vakkenlijnen. 

Verdere vakken integratie. 

 

Ad 3 – PGO 

Implementatie van eventuele nieuwe taken of aangescherpte didactiek. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

Gereviseerde locatieprofielen op deelelementen zoals onderzoekende houding, geïntegreerde opdrachten. 

Uitvoering mogelijk aangepaste minor W&T. 

 

Opbrengsten uit de professionalisering kunnen aanleiding geven om verdere aanpassingen te maken op het gebied van 

W&T in het curriculum. 

 

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 

 

Voor alle vakken (en in ieder geval voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) geldt: de reeds ontwikkelde 

leerlijn onderzoek expliciteren & verbinden aan een breder en integraler vakkenpalet, aan de thema’s en aan PGO. W&T is het voertuig 

bij de implementatie. 
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Leerlijn onderzoek (zoals op dit moment ontwikkeld): 

1.1 Ongestructureerde observatie  

1.2 De rol van onderzoekend leren in de basisschool (stage-opdracht) 

1.3 Onderzoek RW&D 

1.4      Geïntegreerde onderzoeksopdracht met de vakken RWD, Ak, Gs, N&T 

2.1      De gestructureerde observatie en ontwerpen van een onderzoeksinstrument 

2.2      Ontwikkelen instrument voor gestructureerde data verzameling gekoppeld aan media-educatie 

2.3/2.4 Ontwerponderzoek binnen de themaopdracht ‘Onderwijs ontwerpen’ 

3.1/3.2 Literatuurstudie met als resultaat een academisch artikel 

3.3/3.4 Teamonderzoek: praktijkonderzoek of ontwerponderzoek gekoppeld aan een locatieprofilering 

 

Aan de hand van het kader in ‘Een goede basis’ kan de uitwerking en explicitering plaatsvinden. De beschreven doelen in dit kader 

vormen hierbij de basis.  

De explicitering wordt opgenomen in het kerncurriculum en geldt voor alle studenten. In module 3.3/3.4 kiezen studenten een 

vakspecialisatie (profieldeel van de kennisbasis van een van de vakken). Hier is dus sprake van een keuzetraject. 

 

Aardrijkskunde 

Geschiedenis 

Natuur en techniek 

Gezondheid 

Milieueducatie 

Propedeutische fase: vakinhouden vallend onder het vakdomein Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, 

kennismaken met de opgestelde kennisbasis, kennismaken met het karakter van de schoolvakken in 

het basisonderwijs, lessen ontwerpen voor de afzonderlijke vakken 

Hoofdfase: uitbreiding vakkennis, binnen een onderwijsarrangement een lessenserie ontwerpen 

waarbij vakkenintegratie wordt toegepast. 

Afstudeerfase:  Binnen de vakspecialisatie in het derde jaar (het profieldeel zoals opgesteld door de 

commissie Meijerink) wordt de verbinding met cultuur- en erfgoededucatie verder vorm gegeven, 

waarbij specifieke aandacht is voor het ontwerpen van passend lesmateriaal door de student. Binnen 

de afrondende einsstage wordt theorie en praktijk behorend bij het profieldeel van de kennisbasis 

volledig toegepast.  

Rekenen/wiskunde 

Nederlandse taal 

Integratie van taal en rekenen aan de zaakvakken vindt specifiek plaats in een aantal onderzoeks- 

en/of ontwerpopdrachten die door alle studenten worden gedaan gedurende de opleiding. De 

vakintegratie komt volledig tot zijn recht in de afstudeerfase. In de vakdossiers in het portfolio laten 

studenten zien dat zij de vakken kunnen integreren.  

Beeldende vorming 

Drama 

Muziek 

Cultuureducatie (evt. ook 

gekoppeld aan de vakken) 

De koppeling vanuit de vakken binnen het vakdomein kunstzinnige oriëntatie met de 21e eeuwse 

vaardigheden vindt vanaf het eerste jaar plaats: observeren, creatief en kritisch denken en innoveren 

zijn onderwerpen die altijd opgenomen zijn in het programma. 

Propedeutische fase: vakinhouden, kennismaken met de opgestelde kennisbasis, lessen ontwerpen 

voor de afzonderlijke vakken 

Hoofdfase: verbinding van de vakken met elkaar met specifieke aandacht voor cultuur en 

erfgoededucatie en met W&T  
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Afstudeerfase: Binnen de vakspecialisatie in het derde jaar (het profieldeel zoals opgesteld door de 

commissie Meijerink) wordt de verbinding met cultuur- en erfgoededucatie verder vorm gegeven(bijv 

door het ontwerpen van een gezamenlijk leerarrangement), waarbij specifieke aandacht is voor het 

ontwerpen van passend lesmateriaal door de student. Binnen de afrondende einsstage wordt theorie 

en praktijk behorend bij het profieldeel van de kennisbasis volledig toegepast.  

Onderwijskunde/ 

pedagogiek 

Propedeutische fase: Kennismaking met het beroep van leraar, rollen, identiteit, lesontwerp en –

beschrijving, leiding geven, het brede onderwijsaanbod; gebruik maken van de buitenwereld bij je 

lesontwerp. Onderzoek naar eigen afkomst, identiteit, cultuur. Deze verbinden met leerlingen in het 

basisonderwijs 

Hoofdfase: onderwijsbehoeften (kritisch leren kijken, observeren), lesmodellen (o.a. het gebruik van 

activerende werkvormen), uitdagend en inspirerend onderwijs  ontwerpen 

Afstudeerfase: gebruik van 21e eeuwse vaardigheden, onderzoekscyclus (O&O) doorlopen in zowel 

teamverband als individueel. 

 

Minor 

 

Vakprofilering (Meijerink, 2012) 

 

 

 

 

Onderzoekslijn reflective 

practionar 

 

 

Leerwerk 

gemeenschappen/leerbedrijven 

 

 

Minor W&T: aansluiting maken op eisen coördinator W&T. Doorgaande lijn naar post-initieel HBO 

traject verscherpen. 

 

Onderzoekslijn naar locatieprofilering en vakspecialisatie (profieldeel kennisbasis) expliciteren. 

In de locatieprofileringen komt altijd W&T voor gekoppeld aan de specifieke inhoud die bij het profiel 

hoort. 

In alle vakspecialisaties zit W&T en zijn vakken met elkaar geïntegreerd. 

Alle studenten kiezen zowel een vakspecialisatie als een locatieprofilering en komen daarmee altijd in 

aanraking met de aspecten van W&T. 

 

Verticale leerteams (studenten van P1, P2 en P3 participeren samen in een leerteam, waarin reflectie 

op stage-ervaringen centraal staat) in stage verder vormgeven: intervisie en reflectie als onderdeel 

van de persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 

Onderzoek naar de mogelijkheden om op locatie in Emmen een leergemeenschap W&T te 

ontwerpen/ontwikkelen. 

 

 

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.5  

 

                                                           
5
 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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Het leerplan biedt goede mogelijkheden bij het maken van de koppeling van OJW en W&T en aan cultuuronderwijs (het menselijk denken 

en doen). De verdere ontwikkeling van het vakdomein  kan hiermee invulling worden gegeven. Juist vanuit het leerplankader kan de 

vertaling naar het basisonderwijs extra worden aangezet: wat kunnen/doen studenten met W&T in hun eigen lespraktijk. De opgenomen 

evaluatie van vaardigheden en houding kan ook in het pabocurriculum zijn waarde hebben. 

 

 

10. Beschrijf hoe u vaststelt of de student resultaten met betrekking tot W&T aan de maat zijn. Welke vormen van toetsing worden 

gehanteerd en welk referentiekader gebruikt u daarbij.  

 

De precieze wijze van toetsing wordt op basis van de ontwikkelingen in het komend jaar in samenspraak met de toetscommissie 

uitgewerkt. De toetsing zal aansluiten bij de reeds ontwikkelde kaders. Als kader voor toetsing kent de opleiding haar toetsbeleid. Een 

aantal belangrijke kaders en uitgangspunten van dit toetsbeleid zijn: 

 Een toetsvorm kent duidelijk omschreven toetscriteria die voortvloeien uit de doelstellingen van een onderwijseenheid of activiteit; 

 De toetsvorm is een verbinding van theorie en beroepspraktijk; 

 Toetsen kunnen zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden. 

Toetsvormen die hierbij gehanteerd worden zijn onder andere: 

 Themaopdrachten, deze zijn zo samengesteld dat een aantal vakken en beroepsvaardigheden integraal beoordeel worden; 

 Stageopdrachten, waarin de student kan oefenen met de beroepsvaardigheden en kan aantonen dat deze vaardigheden correct 

worden toegepast; 

 Onderzoeksopdrachten, waarin de student ervaring opdoet met methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek; 

 Praktijktoetsen, waarin competenties integraal worden beoordeeld in een authentieke context; 

 Digitaal portfolio, waarin de student zijn competentieontwikkeling zichtbaar maakt; 

 Assessment, waarin de verschillende competenties in samenhang worden aangetoond. 

 

Ad 1 – Onderzoek 

In de beoordelingscriteria is geborgd dat we het gewenste niveau bereiken. 

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

In de beoordelingscriteria is geborgd dat we het gewenste niveau bereiken. In de toetsing van de vakkenlijn verder zoeken naar meer 

brede vormen van formatieve toetsing, vooral in propedeutische en hoofdfase. 

 

Ad 3 - PGO 

In de beoordelingscriteria is geborgd dat we het gewenste niveau bereiken. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

In de beoordelingscriteria is geborgd dat we het gewenste niveau bereiken. 
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De criteria zijn verbonden aan een breed palet van opdrachten zoals: 

 Onderzoeksopdrachten 

 Schriftelijke opdrachten 

 Peerreview 

 Portfolio 

 Persoonlijke ontwikkelplannen 

 

 

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

rond W&T in het basisonderwijs.  

 

De samenwerking met de basisscholen vindt op vele manieren plaats. Binnen de verdere versterking van de samenwerking met het 

werkveld zijn/worden afspraken gemaakt over: 

 De samenwerking op professionalisering van begeleiding & onderzoek; 

 Kennisdeling gericht op kwalitatief goed onderwijs. Over en weer van elkaar leren. Uitwisseling ‘Good Practices’; 

 Stage-opdrachten gekoppeld aan de onderzoeksleerlijn en de vakkenlijnen specifiek koppelen aan W&T in de basisschool; 

 Verbindingen tussen de ontwikkeling van de student, onderzoek en schoolontwikkeling; onderzoeksvragen uit het basisonderwijs 

specifiek koppelen aan vraagstukken rondom W&T; 

 Contacten werkveld rondom W&T organiseren: masterclass, ronde-tafel-bijeenkomsten, studium generales. 

 

 

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.  

 

1) Competent op het gebied van ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ met expliciete aandacht voor het ontwikkelen van een 

onderzoekende houding en daarmee als rolmodel kunnen fungeren voor studenten. Hierbij gaat het steeds over de vertaling van 

eigen gedrag, vaardigheden, naar gedrag en vaardigheden van de student en zijn rol voor de groep. Hoe vindt W&T zijn weg in het 

basisonderwijs? 

2) Competent zijn in het begeleiden en beoordelen van praktijkonderzoek o.a. door middel van: 

 Uitwisselen van kennis op het gebied van onderzoek begeleiden en beoordelen. 

 De juiste type vragen kunnen stellen zodat er een > onderzoekende, ontwerpende en ontdekkende leerhouding ontstaat. 

 Intervisie op basis van eigen vraagstukken. 

3) Bewustwording van onderzoekvraagstukken door het zelf uitvoeren van praktijkonderzoek. 
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De doelen 1 en 2 gelden voor alle opleidingsdocenten (aansluitend bij het competentieprofiel van de HBO-docent) 

Doelstelling 3 geldt voor de docenten die onderzoek doen in hun master, PhD-traject of binnen een van de kenniskringen van de 

lectoraten. 

 

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. 

 

1) Voor de competentieontwikkeling ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’ zullen 4 werkbijeenkomsten van 3 uur per jaar (iedere module 

1 bijeenkomst) voor alle docenten georganiseerd worden. Invulling door de coördinator en docent onderzoek in overleg. Van de 

opbrengsten per locatie wordt verslag gedaan en de opbrengsten worden uitgewisseld in de werkgroep onderzoek. 

 

2) - Begeleiden en beoordelen van praktijkgericht onderzoek in de bachelor- en de masteropleidingen (MLI  en SEN). Alleen docenten 

die aangewezen zijn als examinator door de Examencommissie mogen praktijkonderzoek beoordelen. Zij professionaliseren zich 

verder door middel van intervisie, BKE (in een later stadium SKE). In een periode van 5 jaar zijn alle examinatoren 

geprofessionaliseerd. 

- Alle docenten zullen deelnemen aan een keuzeaanbod op het gebied van W&T aansluitend bij eigen ontwikkelpunten. Dit kan in de 

vorm van een cursus, of workshops of lezingen. Mogelijke cursussen zijn: 

 Introductiecursus Onderzoek (literatuuronderzoek) 

 Socratische gespreksvoering 

 Onderzoeksactiviteit bij een lectoraat 

 Tutorenopleiding PGO 

 Basiscursus 21th century skills 

Workshops en/of lezingen liggen qua onderwerp nog niet vast. Gedacht wordt aan bijdragen die binnen het cluster worden 

aangeboden, bijdragen binnen de locatieprofielen die direct aansluiten bij de thematiek van W&T, lezingen van de lectoren, en 

dergelijke. 

Verdere uitwerking wordt opgenomen in het professionaliseringsplan van de School. Docenten zijn vrij om te kiezen uit dit aanbod. In 

studiedagen wordt de opbrengst en de ervaringen van de professionalisering in workshops aan elkaar uitgewisseld (best practices). 

Het onderzoeksaanbod wordt in de opvolgende jaren verbreed naar andere docenten en basisschoolleraren (dmv train-de-trainer). 

 

3) Een beperkte groep docenten is gestart met een master of PhD-traject. Kennisdeling vindt plaats in kenniskringen bij een van de vier 

lectoraten. De onderzoekseenheid van de lectoraten vormen samen de basis voor de kennisinfrastructuur die een belangrijke rol, 

speelt in de verdere verbinding van onderwijs en onderzoek. Vanuit de onderzoekseenheid vindt verdere professionalisering plaats 

door: 

- Onderzoek in het onderwijsproces te verankeren;  

- Een ‘academische cultuur’ te stimuleren; 

- Gelijktijdig de scholing en oefening in onderzoeksvaardigheden voor studenten en leraren meer vanzelfsprekend te maken;  

- Door verbetering van de kwaliteit van leraren vergroting van het studiesucces van studenten mogelijk te maken.  
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Streven in om in de toekomst nog meer collega’s te betrekken bij een van de lectoraten en bij de onderzoekseenheid. 

 

14. Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert5 en indien nodig deze tussentijds bijstelt. 

 

In de gesprekkencyclus wordt door de locatiedirecties besproken en beoordeeld of doelen behaald zijn. Iedere medewerker heeft zijn 

eigen POP waarin de ontwikkeling rondom W&T een plaats kan krijgen. 

Het keuzeaanbod wordt geëvalueerd aan de hand van de onderzoeksdoelen uit de onderzoeksleerlijn. Dit gebeurt na het eerste jaar van 

aanbieden, zodat eventuele aanpassingen gemaakt kunnen worden in het vervolgaanbod. 

 

Binnen het cluster zal op basis van peer review de professionalisering besproken worden. De precieze invulling hiervan zal in de loop van 

het jaar met de partners binnen het cluster besproken worden. 

  

 

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

 

Binnen het partnerschap tussen Hanzehogeschool, NHL Hogeschool en Stenden vindt uitwisseling van ervaringen plaats, waarbij gebruik 

gemaakt zal worden van elkaars expertise. De hogescholen zijn allen vertegenwoordigd in BetapuntNoord. 

Op termijn wordt gewerkt aan het gezamenlijk organiseren van professionalisering m.n. naar het werkveld toe. 

Vakgroepcollega’s wisselen inhouden en werkwijzen uit; geven elkaar feedback over programma’s en proberen hiermee hun eigen 

programma te versterken op het gebied van W&T. 

 

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 bewust maken van de waarde van onderzoek en ontwerp en de onderzoekende houding voor het beroep: 

 Kunnen toepassen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden naar basisonderwijs. Enerzijds als middel om kinderen onderzoekend te 

laten leren, anderzijds als doel om kinderen kennis op het gebied van wetenschap en technologie bij te brengen; 

 W&T-vakconcepten kunnen hanteren, onder andere door gebruikmaking van het leerplankader van de SLO; 

 Vakkenintegratie kunnen toepassen in de basisschoolpraktijk. 
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17. Beschrijf de acties die u gaat ondernemen om dit doel bij de betreffende studenten te bereiken; werk dit uit naar kenmerken van de 

bijbehorende activiteiten zoals: frequentie, intensiteit, omvang en bereik. 

 

 De studenten nemen deel aan lezingen of workshops op het gebied van W&T, onderzoekend en ontwerpend leren en 21st eeuwse 

vaardigheden. 

 In de vakspecialisaties wordt specifieke aandacht besteed aan W&T vaardigheden en de koppeling naar de basisschool. 

 In de locatieprofielen wordt expliciet aandacht besteed aan W&T vaardigheden. 

 

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

bereikt. 

 

Omdat alle studenten een locatieprofiel en een vakspecialisatie kiezen zullen alle studenten bereikt worden. De ontwikkeling en 

implementatie in locatieprofiel en vakspecialisatie levert verder op dat de professionalisering van docenten direct toegepast wordt binnen 

vakgebied en profiel. 

 

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

bijstelt.  

 

Via de staande evaluatiecyclus wordt halfjaarlijks geëvalueerd of doelen worden behaald en daar waar nodig en wenselijk bijgesteld. 
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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) 

 

Ad 1 – Onderzoek 

Leerlijn onderzoek bespreken als onderwerp van een kritische reflectie. 

 

Ad 2 – Vakkenlijn 

Vakkenlijnen: uitwisseling door de vakcollega’s bijvoorbeeld door middel van collegiale consultatie. 

 

Ad 3 - PGO 

De functie van PGO voor de ontwikkeling van het onderwijs (binnen de pabo) uitwisselen met pabo’s die dit concept ook actief inzetten in 

hun programma. 

 

Ad 4 – Locatieprofielen 

Uitwisseling van profielen met andere pabo’s met soortgelijk profiel. 

 

 
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) 

 

Binnen de vakkenlijn: 

Uitwisselen van en verder ontwikkelen van integrale opdrachten 

Toetsing passend bij W&T 
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Didactische werkvormen, toetsing, evaluatie. 

Het profiel van de locatie Emmen kan zowel binnen de eigen hogeschool als naar andere pabo’s de opgedane ervaringen delen. 

 

Verder overleg binnen het cluster zal overige activiteiten opleveren. 

 

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) 

 

Onderzoeksleerlijn uiteenzetten, mooie opdrachten laten zien, belang van W&T hieraan koppelen: presentatie van een boekje waarin de 

visie van de School is opgenomen ten aanzien van onderzoek doen. Inclusief uitwerking ‘Good Practices’. 

Presenteren van locatieprofielen (W&T, vernieuwend onderwijs (21st eeuwse vaardigheden), cultuureducatie,..) en de rol die W&T hierin 

heeft. 

Binnen het cluster kunnen de andere partners de invalshoeken verbreden.  

 

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

 

Zie hierboven 

 
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. 

 

Mogelijk verbinding zoeken met onze technische opleidingen (bijvoorbeeld werktuigbouwkunde) waar ontwerpen een kernvak is. 

 

Uitwisseling binnen het vakdomein OJW door diverse docenten van verschillende pabo’s kan W&T verder versterken. 
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D. Evaluatie en bijstelling 
 

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

 

De projectgroep is verantwoordelijk voor de voortgang en evaluatie van dit project. Gedurende het project zal 4 x een tussentijdse 

evaluaties en mogelijke bijstelling plaatsvinden 

In het tweede deel van 2016 zal een eindevaluatie gedaan worden. 

 

 

 

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. 


