
Landelijk overleg lerarenopleiding basisonderwijs

!
Toelichting bij het Format  
‘Wetenschap en Technologie in de Pabo’ 
!
!
Inleiding !
Van leraren in het basisonderwijs wordt verwacht dat ze de bètatalenten van hun 
leerlingen herkennen en dat ze leerlingen kunnen enthousiasmeren voor 
wetenschap en technologie. Ook kunnen ze leerlingen begeleiden bij het 
ontwikkelen van op wetenschap en technologie gebaseerde denk- en werkwijzen. 
Om dit te stimuleren wil de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
investeren in het verbeteren van wetenschap en technologie in de curricula van 
alle lerarenopleidingen basisonderwijs (Pabo’s) .  1!
In de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen de Vereniging Hogescholen en 
de Minister wordt aangesloten bij de eigen verantwoordelijkheid van de 
hogescholen. Aan de Pabo’s wordt ruimte geboden om zelf invulling te geven aan 
een goede vertaling van wetenschap en technologie naar eigen identiteit en 
omstandigheden. Verder wordt gesteld dat Hogescholen met één of meerdere 
Pabo’s een financiële impuls krijgen in 2014 en 2015 te benutten voor activiteiten 
in het studiejaar 2014-2015 en studiejaar 2015-2016. Deze middelen worden 
verstrekt met het doel dat vanaf studiejaarjaar 2015-2016 wetenschap en 
technologie opgenomen is in het curriculum van alle Pabo’s en dat er vanaf 
datzelfde collegejaar leerkrachten afstuderen die onderwijs in wetenschap en 
technologie kunnen verzorgen.  
Om dit doel te bereiken wordt door de Vereniging van Hogescholen en namens deze 
het LOBO (overleg directeuren basisonderwijs) van Pabo’s verwacht dat ze drie 
actielijnen implementeren: !
1. Wetenschap en technologie opnemen in het curriculum, niet als apart vak, maar 

als integraal onderdeel van tenminste aardrijkskunde, geschiedenis en natuur 
en techniek. Studenten die starten in collegejaar 2015-2016 krijgen onderwijs 
in wetenschap en technologie. Binnen de bestuurlijke afspraken wordt 
aanvullend geformuleerd dat er ook een verbinding van W&T in combinatie met 
cultuureducatie wordt nagestreefd aangezien ook binnen dit domein '21ste-
eeuwse' vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, inventiviteit en 
kritisch denken. 

2. Pabo-docenten professionaliseren zodat alle Pabo-docenten inzien wat 
wetenschap en technologie onderwijs inhoudt waarbij het gaat om een 
vakoverstijgende benadering met aandacht voor kennis, vaardigheden en 
houding. Docenten die wetenschap en technologie geven zijn gedegen 
geprofessionaliseerd. 
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3. Een inhaalslag verzorgen voor studenten die voor studiejaar 2015-2016 zijn 
begonnen met de opleiding tot leraar basisonderwijs. 

!
De Pabo’s ontvangen via de lumpsumfinanciering middelen om de doelstellingen 
van deze drie actielijnen te verwezenlijken. Om dit proces in gang te zetten 
worden de Pabo’s uitgenodigd een eigen ontwikkelingsplan te formuleren en voor 
te leggen aan de adviescommissie. Aan de hand van dit plan wordt toegewerkt naar 
de eigen doelstellingen en kan tussentijds en aan het einde van de projectperiode 
verantwoording worden afgelegd over de opbrengst. Hierna treft u enkele kaders 
en toelichtingen aan die u kunnen helpen bij het invullen van het format.  

!
Wetenschap & Technologie en Natuur & Techniek op de Pabo  !
Uit onderzoek naar de stand van Wetenschap en Technologie op de Pabo’s (van 
Casteren, van den Broek, Hölsgens, & Warps, 2014) wordt duidelijk dat er sprake is 
van veel variëteit zowel wat betreft het gehanteerde begrippenkader als wat 
betreft de operationalisering in de curricula. Er wordt tevens geconstateerd dat er 
al heel wat gebeurt op de Pabo’s al is het soms moeilijk vergelijkbaar. !
In het kader van het plan “Wetenschap en Technologie in de Pabo” worden de 
Pabo’s daarom uitgenodigd ambities te formuleren die voortborduren op de eigen 
situatie en leiden tot een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het 
onderwijs in wetenschap en technologie. Belangrijk uitgangspunt bij dit alles is dat 
de acties moeten leiden tot een duurzame verankering van wetenschap en 
technologie onderwijs in het Pabo programma.   !!
Begripsbepaling !
Voor het invullen van het format willen we zoveel mogelijk toewerken naar het 
hanteren van een gemeenschappelijke kader. Dit maakt het mogelijk om tijdens de 
projectperiode beter met elkaar kennis en ervaringen te delen. We sluiten 
daarvoor aan bij de begripsbepaling zoals gehanteerd door de 
“Verkennningscommissie” , “ResearchNed” en het “SLO Leerplankader” (Clevers & 
Willems, 2013; van Casteren et al., 2014; van Graft, Klein Tank, Beker, & Bakker, 
2013). Hoewel de grenzen diffuus zijn gaan we kort in op wat we binnen het format 
verstaan onder Wetenschap & Technologie, Natuur & Techniek en hoe deze zich 
onderling verhouden.  !
• Wetenschap en Technologie ofwel W&T is een breed op te vatten begrip dat 

wordt beschouwd als een manier van kijken naar en omgaan met de wereld. Het 
stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en 
probleemoplossende houding. Het is geen apart vak, maar een 
(vak)overstijgende benadering die weliswaar ook onderdeel uitmaakt van de 
kerndoelen voor natuur en techniek, maar niet exclusief is voor natuur en 
techniek. W&T is dus ook bij andere basisschoolvakken en Pabovakken 
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toepasbaar is. Het SLO ontwikkelt momenteel het leerplankader voor 
Wetenschap en Technologie in samenhang met het domein OJW (natuur & 
techniek, aardrijkskunde geschiedenis) en zal verbindingen leggen naar 
cultuureducatie, taal en rekenen.  
W&T kan aangemerkt worden als een grondhouding gebaseerd op fundamentele 
menselijke neigingen zoals het willen: weten, kritisch zijn, begrijpen, 
innoveren, bereiken, delen. Dit komt tot uiting in het toepassen van 
onderzoekend en ontwerpend leren waarmee  generieke (21ste-eeuwse) 
vaardigheden worden aangesproken, zoals: creatief en kritisch denken, 
ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modeleren, 
reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT, hoger orde denken.   
Wanneer we in het format W&T noemen wordt altijd gedoeld op de hier 
beschreven  overkoepelend benadering die binnen alle vakken tot uiting kan 
komen.  !

• Natuur en techniek ofwel N&T is het vak waarvoor de kennisbasis N&T 
(Meijerink, 2012) is ontwikkeld. Dit vak/domein is uitgebreid en betreft 
biologische, natuurkundige, chemische en fysisch-geografische verschijnselen 
uit de wereld van de natuur. Het gaat ook over materialen, producten en 
processen in de techniek en over natuur en milieueducatie en 
gezondheidseducatie. De kern van het vak betreft kennisverwerving van 
belangrijke concepten uit het vak/domein maar tevens ook om de didactiek 
waarlangs leerlingen deze inzichten ontwikkelen waaronder het leren hanteren 
van vaardigheden zoals onderzoeken en ontwerpen waarmee kennis, producten 
en processen ontwikkeld worden.  
Wanneer we in het format N&T noemen wordt altijd gedoeld op de vakmatige 
benadering die gericht is op didactiek van het ontwikkelen van kennis- en 
vaardigheden zoals ook omschreven in de kennisbasis N&T. !

Samenvattend: Wanneer we in het vervolg spreken over W&T wordt gedoeld op de 
overstijgende en integrale grondhouding die op veel verschillende wijzen in het 
Pabo-curriculum manifest kan worden. Wanneer gesproken wordt over N&T wordt 
gedoeld op het specifieke vak/domein dat afzonderlijk kan voorkomen of in 
samenwerking met andere vakken. !!
Verschijningsvormen !
Hoewel alle Pabo’s al aandacht besteden aan W&T en N&T (van Casteren et al., 
2014) is er sprake van een grote variëteit in vormgeving van de uitvoering en de 
omvang en intensiteit. De veelvormigheid van de toepassing in de curricula kan 
echter afleiden van de na te streven doelen bij het W&T onderwijs. Ongeacht de 
uitwerkingsvorm zal in de beschrijving helder moet worden hoe de W&T doelen via 
het onderwijs bereikt worden. En dan kan er sprake zijn van: modules of vakken 
N&T met daarbinnen onderzoekend en ontwerpend leren en kennisontwikkeling, 
(gecombineerde) minoren W&T, W&T of N&T geïntegreerde vakken,  
vakprofileringstrajecten N&T, science leerlijnen, specifieke modules gericht op 
W&T deelvaardigheden zoals vragen stellen en socratisch gesprek, W&T gekoppelde 
met onderzoekslijnen in het kader van de reflective practionar, enz.  
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!
Het project “Wetenschap en Technologie in de Pabo” wil de afzonderlijke Pabo’s de 
gelegenheid geven om aan te sluiten bij de eigen situatie en van daaruit toe te 
werken naar een duurzame verankering. Dit vraagt van de Pabo’s dat er een 
kritische analyse wordt gemaakt van de huidige situatie zowel wat betreft de 
kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van W&T en N&T, en dat hieruit eigen 
ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd die omgezet worden in realistische 
actieplannen.  !
Om deze analyse inhoudelijk te duiden kan de Pabo nu al gebruik maken van de 
kennisbasis N&T (Meijerink, 2012) voor de Pabo en het concept SLO leerplankader 
W&T (van Graft et al., 2013) voor de basisschool. Daarnaast zal het SLO 
handreikingen voor de Pabo ontwikkelen voor de verschillende opleidingsfases.  !!
Pabo docenten en W&T !
Zoals gesteld kan W&T in belangrijke mate tot zijn recht komen door het toepassen 
van onderzoekend en ontwerpend leren. Het rapport van “ResearchNed” (van 
Casteren et al., 2014) laat zien dat er ten aanzien van de Pabo-docenten winst te 
behalen is. Er kan gesteld worden dat het concept onderzoekend en ontwerpend 
leren bij Pabo-docenten vooral op het niveau van passief weten bekend is. Ten 
aanzien van het (vaardig) en breed toepassen in het Pabo onderwijs kan nog veel 
gedaan worden. Het zijn juist de Pabo docenten zelf die kansen zien voor een 
vakoverstijgende leerlijn W&T juist ook bij andere vakken dan bij OJW. Een groot 
deel van de Pabo docenten vindt namelijk dat iedere Pabo docent in zijn onderwijs 
W&T via onderzoekend en ontwerpend leren zou moeten integreren. Bovendien 
vindt 80% dat elke Pabo-docent met dit concept moet kunnen werken.  
Uit het bovenstaande blijkt dat er positief klimaat is om samen met collega Pabo 
docenten toe te werken naar toename van kennis, vaardigheden en een positieve 
attitude ten aanzien van onderzoekend en ontwerpend leren. Maar natuurlijk zijn 
nog niet alle Pabo-docenten daar van overtuigd. Ieder Pabo kan daarom het beste 
haar eigen situatie analyseren en deze positie uitwerken zodat de juiste 
interventies geformuleerd worden.!!!
Derde- en vierdejaars studenten en W&T !
In hoeverre de derde- vierdejaars studenten kennis hebben van en vaardig zijn in 
het toepassen van W&T verschilt van Pabo tot Pabo. We zien dat studenten 
onderzoekend en ontwerpend leren vaak wel als onderwijskundige toepassing 
herkennen maar dit minder koppelen aan de brede gedachte die ten grondslag ligt 
aan W&T als grondhouding voor leren. Bovendien komt W&T als concept vaker voor 
dan alleen bij de koppeling  van W&T met N&T. Studenten zijn over het algemeen 
positief over W&T maar willen het ook in de praktijk kunnen toepassen. Hier ligt 
een kans om de derde- vierdejaarsstudenten een passend impulsprogramma te 
bieden afhankelijk van de beginsituatie van de Pabo meer in kwantitatieve zin of 
meer in kwalitatieve zin uitgewerkt.   !!
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Project intenties en verbinding met basisonderwijs !
Het is van belang de inhoudelijke uitwerking van dit programma nauw af te 
stemmen met ontwikkelingen in het basisonderwijs. Het gaat om zowel opdoen van 
kennis als onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij een nieuwsgierige, kritische 
houding en generieke vaardigheden als analytisch vermogen en zelfstandig denken 
worden ontwikkeld. Scholen streven ontwikkeling van generieke, vakoverstijgende 
vaardigheden van leerlingen wel na, maar dat kan nog explicieter. Voor de 
studenten van de Pabo is het daarom ook belangrijk dat zij leren hoe zij een 
onderzoekende en ontdekkende houding bij leerlingen in het basisonderwijs kunnen 
stimuleren en hoe zij talenten van leerlingen kunnen ontdekken. Dit stelt ook eisen 
aan de docenten van de Pabo, als het gaat om het herkennen en gebruiken van 
mogelijkheden binnen de diverse vakgebieden in het curriculum van de Pabo. Pabo 
docenten kunnen bovendien ook een belangrijke rol spelen bij de 
professionalisering van zittende leraren. !!!!
Clevers, H., & Willems, R. (2013). Advies Verkenningscommissie wetenschap en 

technologie primair onderwijs. Utrecht -Den Haag: PO-Raad, Platform Bèta 
Techniek. 

Meijerink, H. (2012). Een goede basis, Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. 
Den Haag: HBO-raad, vereniging van hogescholen. 

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. 

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. 

!
!
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A. Algemene gegevens 
!

1.Gegevens van de Pabo die de projectbeoordeling voorlegt: 

!

!
! !
2.Gegevens van de projectleider: !

!! !!
3.Overige relevante gegevens van de Pabo? 

!
Adresgegevens eventuele nevenvestigingen !

Naam Pabo NHL Hogeschool

Brinnummer 21WN

Postadres Postbus 1080

Postcode 8900 CB Leeuwarden

Bezoekadres Rengerslaan 10

Postcode 8917 DD

Plaats Leeuwarden

Hogeschool NHL Hogeschool

Website www.nhl.nl

Naam Elise Boltjes

Functie seniordocent Techniek

Organisatie Pabo NHL

Telefoonnummer 058 256 38 30

Mobiel nummer 06 12 12 18 28

Emailadres boltjes@nhl.nl

Nevenvestiging Adres
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!!
Studentaantallen: !
Totaal aantal ingeschreven voltijd studenten op 1-mei-2014: 380 
Uitsplitsing naar leerjaar !

!!
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 verkorte pabo 
Uitsplitsing naar leerjaar !

!!
Totaal aantal ingeschreven studenten op 1-mei-2014 in andersoortig leertraject 
te weten ………………………………………………………………….. !
Uitsplitsing naar leerjaar !

!!
Formatie totaal: !
Aantal docent-formatieplaatsen op 1-mei 2014  !

!!
Aantal docenten op 1-mei 2014 !

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

118 56 68 69

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

17 31 21

Jaar … Jaar … Jaar … Jaar …

18,69

34
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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”.  !!
1. Huidige situatie !!
Aanpassen curriculum:  !
Beschrijf samenvattend maar concreet hoe W&T (grondhouding en vaardigheden) in 
het huidige curriculum (voltijd/deeltijd 2013-2014) van uw Pabo al opgenomen is. 
Beschrijf kort de te onderscheiden eenheden en de doelen (modules, colleges, 
leerlijnen, gastlessen), of de geïntegreerde eenheden en doelen met andere 
vakken/lijnen enz. Voeg ter verduidelijking eventueel relevante documenten bij. !
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Algemeen 
Het curriculum van de Pabo NHL is gebaseerd op competentiegericht onderwijs. 
Het curriculum is geordend met behulp van een aantal leerlijnen. De themalijn 
bevat thema’s waarbij vakken geïntegreerd worden gegeven, zodat er een rijke 
leeromgeving wordt gecreëerd. In de eerste twee jaren liggen de thema’s vast, in 
de volgende twee jaren ontwerpen studenten hun eigen thema’s. Naast de 
themalijn bestaat de flankerende lijn, waarbinnen de separaat te toetsen kennis 
en vaardigheden ondergebracht zijn. De kennisbasis onderdelen van de 
verschillende vak-vormingsgebieden zijn hierin te vinden. In de metalijn staat de 
persoonlijke professionele ontwikkeling centraal met het ontwikkelingsportfolio 
als instrument en studieloopbaanontwikkeling( jaar 1 en 2) en intervisie en 
supervisie( jaar 3 en 4).De beoordelingslijn completeert het curriculum. Verdeeld 
over de vier jaar zijn er acht assessments waarin integrale beoordeling 
plaatsvindt. In de flankerende lijn wordt d.m.v. conventionele toetsen getoetst.
( 50% van de te verwerven EC´s  integraal, 50% conventioneel). 
In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan  het opbouwen van de 
kennisbasis, in het tweede jaar ligt de focus op algemene en vakdidactiek. Het 
derde jaar staat in het teken van de keuze voor jongere en oudere kind, maar er 
wordt tegelijkertijd nog een verdiepingsslag gemaakt in specifieke kennis en 
vaardigheden . Daarnaast wordt in het derde jaar veel aandacht besteed aan 
leerlingenzorg in het algemeen en specifieke leerlingenzorg binnen de 
verschillende vak-vormingsgebieden. Tevens start de student met het doen van 
praktijkgericht onderzoek( nadat in de voorafgaande jaren daartoe de 
deelvaardigheden  verworven zijn). In het vierde jaar doet de student opnieuw 
praktijkonderzoek in zijn eigen stageschool binnen de LIO-fase. Het vierde jaar 
wordt afgesloten met een profilerende minor waarbij het doen van onderzoek 
eveneens een belangrijk onderdeel is. !
Wetenschap en Techniek 
Eerstejaars studenten voeren naast de colleges N&T voor hun eigen kennisbasis 
een opdracht uit m.b.t.  het ontwerpen en geven van een les natuur en een les 
techniek vanuit de empirische cyclus. Iedere stap in de cyclus moet worden 
toegelicht en de behaalde kerndoelen beschreven. 
In het tweede jaar ligt de focus op didactiek, waarbij de didactiek behorend bij 
de visie van Talentenkracht `de leerkracht/docent weet de goede vagen te 
stellen  waardoor het creatief  denken van de leerlingen/studenten gestimuleerd 
wordt` om bij de leerlingen/studenten een onderzoekende en ontdekkende 
houding te ontwikkelen. 
In het derde jaar start de student met het doen van praktijkonderzoek aan de 
hand van een methodisch 12-stappenplan zoals dat is beschreven in het boek 
“Onderzoekvaardig in onderwijs”, geschreven door een aantal docenten van de 
NHL Hogeschool. Het derde jaar start met een casusweek waarbij Techniek 
centraal staat en de talentontwikkeling volgens de visie van Talentenkracht wordt 
besproken en ervaren. Daarnaast is er een opdracht   om een onderwijskundig, 
een pedagogisch en een vakinhoudelijk onderwerp te combineren tot een thema 
van waaruit een onderzoeksvraag geformuleerd kan worden. 
In het vierde jaar kiest de student een profilerende minor. Er wordt binnen de 
NHL Pabo een profilerende minor aangeboden waarin Wetenschap en Techniek 
centraal staat.
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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. !

!!!!
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 basis van de expertise voor Wetenschap en Technologie ligt bij de 
vakdocenten aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek. Er zijn 
reeds breedteverbanden tussen natuuronderwijs, geschiedenis en 
cultuureducatie. 
Daarnaast zijn er docenten die expert zijn in ervaringsgericht onderwijs en in 
de benadering van de pedagogiek van Reggio Emilia . Zij hebben ervaring met 
het onderzoekende en ontwerpende jonge kind. 
In 2012-2014 loopt in de noordelijke provincies het haalbaarheidsonderzoek 
kubusschool, waarbij het vak onderzoek & ontwerpen van het Technasium 
wordt vertaald naar een nieuw vak experimenteren op de basisschool vanuit 
de visie van talentontwikkeling volgens Talentenkracht. De docenten die 
participeren in  het haalbaarheidsonderzoek kubusschool hebben ervaring in 
het opzetten van kubusprojecten, scholing van leerkrachten van kubusscholen 
om het dynamische proces van talentontwikkeling door onderzoekende en 
ontwerpende leerling te stimuleren en te ondersteunen.  !
De docenten wetenschap en techniek volgden een cursus train-de-trainer van 
de RuG om leerkrachten volgens de principes van Talentenkracht te kunnen 
begeleiden. Ook de studiedagen daarbijhorend worden gevolgd ter verbreding 
en verdieping. Bij scholing op conferenties van Vonk (inmiddels opgeheven), 
VeDoTech (inmiddels opgegaan in Nvon), Nvon, Dibi en studiedagen 
georganiseerd door Beta.Noord en PBT worden bezocht. 
Alle docenten begeleiden studenten bij het onderzoek doen volgens het 12 
stappenplan „onderzoekvaardig in onderwijs” vanaf het derde jaar. 
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!!!!

De 3e en 4
kennisbasis verworven. De ervaring met zelf onderzoek doen krijgt iedere 
student in voldoende mate.  
De bijscholing vanuit het inhaaltraject richt zich voor de studenten op de 
didactiek behorend bij het initiëren, stimuleren en begeleiden van de 
onderzoekende en ontwerpende leerling. Daartoe zal er een verdiepingsslag 
worden gemaakt met betrekken tot het  stimuleren van talentontwikkeling via 
het stellen van de juiste vragen. Dit onderdeel zal als deelproject en als 
verrijking/verdieping op basis van  het huidige curriculum worden 
aangebracht.
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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. !

!!!
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.  !

In de eerste ontwikkellijn wil de Pabo van de NHL Hogeschool Wetenschap en 
Techniek- uitgangspunten toepassen bij het verder integreren van de 
verschillende vak/ vormingsgebieden. 
Digitalisering, inzet van blended leercontexten zullen daarbij een grote rol 
spelen. In september 2014 kwam de digitalisering van de verkorte Pabo opleiding 
Maat&Afstand gereed. Het grootste deel van het curriculum is nu gedigitaliseerd. 
Het W&T project starten we met een inventarisatie van de gebruikte didactiek in 
ons curriculum. We zoeken de parels die al gebruikmaken van didactiek behorend 
bij het onderzoekende leren en vinden de veranderpunten die nodig aangepast 
moeten worden. De digitale leeromgeving geeft ons de mogelijkheid deze parels 
en veranderpunten door en voor alle docenten binnen het blended learning 
omgeving duidelijk weer te geven. !
In de tweede ontwikkellijn wil de Pabo van de NHL Hogeschool excelleren in het 
dynamisch proces van talentontwikkeling volgens de visie van Talentenkracht en 
noemt dit TalentKrachtig Onderwijs. 
Ook daarbij zullen het gebruik van 21th century skills en ook  het gebruik van 
nieuwe media zoals tablets en blended learning een belangrijke rol krijgen. 
Als na het accepteren van een goed businessplan de kubusschool een „go” krijgt 
om het nieuwe vak experimenteren in te voeren, dan wil de Pabo NHL Hogeschool 
met haar TalentKrachtig Onderwijs excelleren om leerkrachten voor kubusscholen 
op te leiden en te begeleiden. In elk geval zal Talent Krachtig onderwijs in het 
Pabo-curriculum een belangrijke plaats gaan innemen.
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!!!!
Professionaliseren Pabodocenten:  !
5. Beschrijf uw ambities en de uitdagingen en mogelijkheden die u ziet om alle 

docenten van uw Pabo bekend te maken met en bekwamer te laten worden met 
betrekking tot W&T. !

!

De empirische cyclus (van Keulen, 2012) is de basis van de experimenteercyclus 
horend bij de visie van Talentkrachtig Onderwijs om de onderzoekende en 
ontwerpende houding te stimuleren. De experimenteercyclus gaat uit van 
volgende zes kwaliteiten die de student moet hanteren bij onderzoeken en 
ontdekkend leren: 

• vragen stellen 
• uitproberen 
• maken 
• uitleggen 
• overdenken 
• samenwerken !

De cyclus start met een vraag, meestal een vraag van de docent. Vervolgens gaat 
de student het uitproberen, daarna iets maken of onderzoeken, vervolgens 
uitleggen wat het resultaat is en daarna overdenken hoe het een volgende keer 
nog beter kan. Dit alles op basis van samenwerken. Veelal volgt bij het onderzoek 
een nieuwe vraag en begint de cyclus van voor af aan. De cyclus eindigt met een 
presentatie gevolgd door een evaluatie. !
Het goed kunnen vragenstellen staat dus centraal. De didactiek verandert 
daardoor naar „de docent vraagt en inspireert de student tot creatief denken ”. 
Vaak net andersom dan in het huidige onderwijs. Het curriculum moet daaraan 
worden aangepast.

De veranderaanpak om van het huidige onderwijs te komen naar onderwijs dat 
gebruik maakt van de experimenteercyclus van onderzoekend en ontdekkend 
leren omvat drie stappen. Ten eerste scholing van de docenten, ten tweede het 
ervaren van de experimenteercyclus door de docenten bij het uitvoeren van een 
TalentKrachtig project en ten derde de implementatie ( binnen de tweede 
ontwikkellijn) van het curriculum. !
Tijdens de scholing kunnen 1) de didactische parels die nu al in ons curriculum 
bevinden als voorbeeld dienen en 2) de veranderpunten die aanpak behoeven 
gezamenlijk in kleine stukken worden aangepakt. Na de scholing en zelf ervaren 
van de experimenteercyclus van onderzoekend en ontdekkend leren, heeft de 
docent inzicht waar in het curriculum de TalentKrachtige aanpak kan worden 
toegepast die dan wordt verbonden met de geïntegreerde aanpak binnen de 
vakken vanuit de eerste ontwikkellijn.
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!!
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. !

!!!

Na het uitproberen van de scholing en uitvoeren van een authentiek project met 
behulp van de experimenteercyclus door docenten(tweede ontwikkellijn), wordt 
deze veranderaanpak ook gebruikt voor het vigerende curriculum voor de derde 
en vierdejaars studenten. Daartoe zal de Talent Krachtige benadering worden 
geïntegreerd met bestaande curriculumonderdelen.
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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

voor de eerste ontwikkellijn:  

• inventarisatie didactische parels inzake verbreding/integratie 
van vak/vormingsgebieden ;deze worden weergeven in onze 
blended learning omgeving. 

• Daartoe wordt er gestart met elke docent de door hem/haar 
gebruikte didactiek te laten verwoorden en deze didactiek 
naar voren te laten komen in ons blended learning omgeving. 

• In het teamproces wordt zo tevens gewerkt aan het uitbouwen 
van draagvlak bij de docenten voor vakkenintegratie 

• met behulp van onze blended learning omgeving worden 
aanzetten geformuleerd voor vergroting van de mate van 
integratie van vakken in het gehele curriculum. 

!
voor de tweede ontwikkellijn: 

• starten met scholen van docenten in het ontwikkelen van een 
effectieve didactiek aan de hand van „goede vragen stellen” 
en didactiek van „het leren goede vragen te stellen”.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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.  !

Juli 2015 t/
m Juni 
2016

samenkomen van eerste integrerende ontwikkellijn en tweede 
didactische ontwikkellijn:  

• Verdere scholing aan de hand van de ontwikkelde didactiek 
van goede vragenstellen en leren goede vragenstellen.  

• Deze scholing maakt gebruik van voorbeelden van parels en 
veranderpunten uit ons gehele curriculum 

• uitvoer authentiek project met behulp van TalentKrachtig 
Onderwijs  

• curriculumbijstelling als resultaat tweede didactische 
ontwikkelingslijn. 

• voortgang aanpassing curriculum in kader eerste integrerende 
ontwikkellijn 

• uitvoer scholing & authentiek project door 3de en 4de jaars 
studenten
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W&T komt na de vernieuwing 
tot uiting bij:

Omschrijving van doelen, inhoud, vormgeving 
en de relatie naar W&T

Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Natuur en techniek 
Gezondheid 
Milieueducatie

Er bestaan twee ontwikkelingslijnen m.b.t. de 
vernieuwing van het curriculum rond Wetenschap 
en techniek. 
Een lijn waarbij de verdere integratie tussen de 
vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en 
techniek, Gezondheid en Milieueducatie 
enerzijds wordt voortgezet op de reeds ingezette 
wijze met in eerste instantie cultuureducatie en 
in tweede instantie rekenen/wiskunde en 
Nederlandse taal anderzijds.  
Daarnaast zullen binnen een “TalentKrachtig” 
project zowel door docenten als door studenten  
expliciet de vaardigheden ontwikkeld worden die 
dragend zijn binnen het domein van de 21st 
century skills.

Rekenen/wiskunde 
Nederlandse taal

!
Binnen de eerste lijn zal rekenen/wiskunde 
( onderdeel Meten)geïntegreerde onderdelen 
aanbieden met natuur en techniek. Nederlandse 
taal zal geïntegreerde onderdelen ontwikkelen 
met geschiedenis(Creatief schrijven)en 
gezondheidseducatie( Jeugdliteratuur) 
Binnen de tweede lijn wordt een TalentKrachtig 
project ontwikkeld met alle docenten en een 
jaargroep studenten. Dat is een authentiek 
project door een opdrachtgever. De opdracht is 
geheel geïntegreerd met alle vakken. 

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

Waar mogelijk zal Wetenschap en Techniek 
binnen de eerste lijn inhouden integreren met 
Beeldende   vorming, Drama, Muziek en 
Cultuureducatie .Minimum daarbij is dat binnen 
Beeldende Vorming, Drama, Muziek en 
Cultuureducatie een onderdeel per leerjaar 
verbreed/geïntegreerd wordt met Wetenschap 
en Techniek. 
Daarnaast  wordt in de tweede lijn een 
TalentKrachtig project ontworpen en uitgevoerd 
door een jaargroep studenten. De opdracht is 
geheel geïntegreerd vanuit alle vakken. 
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!!!
9. Beschrijf hoe de Pabo in haar curriculum gebruik wil maken van het 

leerplankader Wetenschap en Technologie van het SLO (van Graft e.a., 2013) en 
van de in ontwikkeling zijnde handreikingen voor de Pabo. !

Onderwijskunde/ 
pedagogiek

Eerste lijn: integratie met 
ontwikkelingspsychologie (w.o.Piaget/Vygotsky/
Sternberg) het thema activerend leren. 
Tweede lijn: 
De experimenteercyclus is gebaseerd op de 
empirische cyclus die bij de uitvoer van 
TalentKrachtige projecten de onderzoekende en 
ontwerpende houding van de student stimuleert 
en analoog stimuleert de experimenteercyclus 
tijdens kubusprojecten onderzoekende en 
ontwerpende houding van de leerling in het 
basisonderwijs.

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

De afsluitende profilerende minor doet de 
student onderzoek en kan kiezen voor de 
profilering w&t. !
Iedere student doet vanaf het derde jaar zelf 
onderzoek. De eerste beide opleidingsjaren 
worden bouwstenen aangeleerd: 
reflecteren( Korthagen-Bateson)  en 
probleemanalyse !
Het  onderwijs van de Pabo NHL Hogeschool is 
competentiegericht van aard en deels in 
betekenisvolle thema’s opgezet, waarbij de 
student vanaf het derde jaar onderzoek doet met 
het 12 stappenplan volgens „onderwijsvaardig in 
onderwijs”. 
Binnen en vanuit de Kubusscholen zullen 
leergemeenschappen met studenten worden 
ingericht.

Overige: ! Een TalentKrachtig project is een authentiek 
project door een externe opdrachtgever. De 
opdracht is geheel geïntegreerd met alle vakken. 
De eerste jaren kiezen we daarbij voor een 
authentiek project dat gebruik maakt van 21th 
century skills, zoals nieuwe media als tablet, 
serious gaming, ontwerp met 3D printing en 
blended learning.
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!!!!
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.  !

!!!
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.  !

!!!!!!!

Talentkrachtig onderwijs op de Pabo maakt gebruik van de visie van 
Talentontwikkeling volgens Talentkracht en ook de kubusschoolvisie van het 
vak experimenteren op de basisschool die daarop is gebaseerd. De kubusschool 
visie maakt gebruikt van de empirische cyclus, is kerndoeldekkend en het 
onderzoek is gestoeld op een van de vijf domeinen van wetenschap&techniek. 
Deze visies passen in het leerplankader van W&T van de SLO.

Een authentiek TalentKrachtig project moet voldoen aan de ontwerpregels die 
zijn ontwikkelt vanuit de visie die gebaseerd is op de vise van 
talentontwikkeling van Talentenkracht.  Een TalentKrachtig project past in een 
van de vijf domeinen wetenschap&techniek. Bij de doedagen wordt een 
concreet resultaat gevraagd: iets wat de studenten kunnen maken en wat aan 
het eind van de doedag af is. Het concrete resultaat bij de doedagen is 
gerelateerd aan een stap in de experimenteer-cyclus.  
Bij een authentiek project is er nauwe samenwerking met de externe 
opdrachtgever. Verder worden vragen gesteld aan experts. Bij de tussentijdse 
terugkoppeling en presentaties zijn opdrachtgever en expert aanwezig die 
feedback geven op het onderzoek en/of ontwerp.  
Alle projecten van studenten worden via assessments ( 4 ogen principe) 
beoordeeld.

De kubusscholen die het vak experimenteren geven, worden geschoold en 
nauw begeleid door de Pabo. Door middel van peerreviews en audits is er 
nauw contact met wat er in de basisschool gebeurt aan kubusprojecten die 
het dynamisch proces van talentontwikkeling volgens de visie van 
Talentenkracht in gang zetten. Dezelfde visie als de visie van de 
TalentKrachtige projecten op de Pabo.
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!!!
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 
verrijken. Maak eventueel onderscheid in groepen docenten die verschillende 
trajecten/doelen hebben.  !

!! !!!

In de eerste lijn worden docenten intensiever op het spoor gezet van verdere 
vakkenintegratie.!
In het tweede spoor wordt er gewerkt aan Talent Krachtig onderwijs.!
Beide sporen worden geïntegreerd.!!
Professionalisering docenten !
Voor docenten resulteert dit in verschillende trajecten.!
Er zijn in grote lijn vier groepen docenten:!

• docenten die nog nauwelijks binnen vakkenintegratie participeren 
• docenten die daar al veel ervaring hebben met vakkenintegratie 
• docenten die al geschoold zijn in TalentKrachtig onderwijs 
• docenten die nog nauwelijks idee hebben wat Talent Krachtig onderwijs 

inhoudt !
Voor elke docent wordt worden de individuele professionaliseringsdoelen 
rond vakkenintegratie en Talent Krachtig onderwijs bepaald en meegenomen 
in de CBB gesprekken cyclus met het afdelingshoofd, om zo tot maximaal 
rendement te komen. !

Scholing 
In de scholing van Talenten Kracht wordt docenten geleerd  de 
experimenteercyclus gebaseerd op de visie van TalentenKracht toe te passen om 
te komen tot  TalentKrachtig Onderwijs. De docent zet de experimenteercyclus 
met een vraag in gang. Horend bij de didactiek van TalentKrachtig Onderwijs legt 
de docent niets uit, maar gaat de student op zoek naar de uitleg. Ofwel “de 
docent vraagt en de student gaat op zoek” en analoog in het basisonderwijs „de 
leerkracht vraagt en de leerling gaat op zoek, wordt gestimuleerd tot creatief 
denken”. Net andersom dan de didactiek die de meeste leerkrachten in hun 
onderwijs toepassen. !
Goede vragen stellen staat bij deze aanpak centraal en op een Pabo ook het leren 
van goede vragen stellen. Dus Pabo-docenten moeten expert zijn in „goede 
vragen stellen” en Pabo-docenten moeten expert zijn in het begeleiden van 
studenten tijdens het proces van leren „goede vragen te stellen”. 
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!!
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. !

!! !!!!!!!

De docenten krijgen een scholing die bestaat uit 4 dagdelen, namelijk: !
Het eerste dagdeel kennismaken met de visie van TalenKrachtig Onderwijs, het 
tweede dagdeel zelf leren goede vragen stellen(training), het derde dagdeel het 
begeleiden van studenten bij het dynamische proces van talentontwikkeling 
volgens de visie van TalentenKracht en het vierde dagdeel de ontwerpregels leren 
toepassen voor het TalentKrachtig kunnen aanpassen van ons huidige curriculum. 
De scholing maakt gebruik van voorbeelden van didactische parels en 
veranderaanpakpunten uit ons gehele curriculum die bij de inventarisatie zijn 
gevonden en weergegeven in ons blended learning systeem. !
Voor het geven van de scholing over visie en over het ontwerpen van een project 
hebben we met de docenten die participeren in het haalbaarheidsonderzoek 
kubusschool de expertise in huis. Voor de scholing over goede vragen stellen en 
begeleiden bij het leren van goede vragen stellen, moet de ontwikkelgroep 
extern op zoek naar expertise. De docenten voeren een TalentKrachtig project uit 
dat is voorbereid door de ontwikkelgroep. Gedacht wordt aan een authentiek 
project met als externe opdrachtgever een bedrijf dat serious games ontwikkelt. 
Leeuwarden kent tal van prominente ontwikkelbedrijven voor serious gaming die 
alle technische kennis in huis hebben. Daarnaast bezit de NHL een lectoraat 
serious gaming waar ook de nodige expertise voor handen is. Uiteraard zoeken 
we ook contact met een zogenaamde Steve Jobs-school die zich er op voor staat 
het gebruik van een tablet binnen het basisonderwijs uit te buiten.  !
De opdracht bij het TalentKrachtige project luidt dan „welke vragen moeten in de 
serious game worden gesteld om goede didactiek toe te voegen aan de te 
ontwikkelen APPlicatie op een tablet?” De opdrachtgever kan uiteraard zijn 
voordeel mee doen bij het ontwikkelen van een serious game speciaal voor Pabo-
studenten of voor het basisonderwijs. En wij vervolgens weer met het gebruiken 
van het ontwikkelde eindproduct door de opdrachtgever.  
Bijkomend voordeel is dat de Pabo-docenten expertise krijgen in de 
mogelijkheden van de inzet van 21 th century skills in het onderwijs.  
Uiteraard wordt iedere Pabodocent van een tablet voorzien en wel zo snel 
mogelijk na de start van het project, zodat docenten gebruikerservaring opdoen 
voordat ze aan een te ontwikkelen applicatie didactiek kunnen toevoegen.
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!!
14.Beschrijf op welke wijze u tussentijds de professionalisering evalueert  en 2

indien nodig deze tussentijds bijstelt. !

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

!! !!
Inhaalslag 3e en 4e jaars studenten: !

Eerste lijn: !
Reguliere curriculumevaluaties met studenten zijn de basis van evaluatie.!
Professionalisering van docenten via gesprekken in de CBB-cyclus met het 
afdelingshoofd!!!
Tweede lijn:!
Scholing!
Iedere scholingsdag eindigt met een evaluatie. In de experimenteercyclus is een 
stap „overdenken” om het tussentijdse proces te evalueren en de laatste stap is 
„evaluatie” om het hele project van proces en product te evalueren.!
 !
Professionalisering individuele docenten verloopt via de CBB gesprekscyclus.!!
Curriculumevaluaties met studenten !

Eerste lijn: 
Samen met de andere noordelijke Pabo’s zal worden uitgewisseld hoe 
vakkenintegratie zinvol kan plaats vinden. In het licht van de op handen zijnde 
samenwerking tussen NHL Pabo en Stenden Leeuwarden Pabo zullen gezamenlijk 
geïntegreerde curriculumonderdelen ontworpen worden.  
Tweede lijn:  
Bij het haalbaarheidsonderzoek kubusschool dat gebruikt maakt van 
experimenteercyclus werken de drie noordelijke Pabo’ s nauw samen. Eind 2014 
start de kubusschool met het schrijven van een robuust businessplan om tot een 
landelijke ontwikkeling te komen. Bij mogelijke invoering van het vak 
experimenteren de Pabo ’s peerreviews afnemen en samenwerken het vak verder 
te ontwikkelen inhoudelijk en qua begeleiding van de kubusscholen.
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16.Beschrijf de doelen die u heeft ten aanzien van de inhaalslag voor alle derde- 
en vierdejaars studenten van het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016.  

  

!!!
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. !

!! !!
18.Beschrijf hoe u deze inhaalslag binnen het vigerende curriculum van het 3e en 4e 

jaar gaat organiseren en hoe u alle studenten bereikt. !

!!!
19.Beschrijf op welke wijze u tussentijds het deze inhaalslag evalueert op doelen  3

en indien nodig deze tijdens de twee projectjaren bijstelt.  

Beide groepen zullen, op basis van het vigerende curriculum extra ervaring met 
het dynamisch proces van talentontwikkeling opdoen volgens de visie van 
Talentenkracht om daarmee de onderzoekende en ontwerpende houding van de 
leerling te initiëren en stimuleren. Bestaande onderdelen zullen op grond hiervan 
verdiept/verrijkt worden . 

Curriculumanalyse om te bepalen waar de extra ervaringen zinvol functioneel in 
kunnen worden verweven. Het gaat om scholing en uitvoering van een authentiek 
TalentKrachtig (deel)project met onderwerp : het leren met behulp van 21th 
century skills. !
Ontwerpen van de bijgestelde onderdelen 
Uitvoering 
Evaluatie en bijstellling !
.

Na ontwikkelen, geven en bijstellen van de scholing en authentiek project 
voor de docenten krijgen alle 3e en 4e jaars deze scholing en uitvoer van een 
authentiek TalentKrachtig (deel)project. 
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!

!

!
Elk half jaar worden de vorderingen geëvalueerd met studenten, betrokken 
docenten, het gehele team en in peer reviews met de andere pabo’ s. 
Individuele professionalisering wordt gevolgd via de CBB-gesprekscyclus met het 
afdelingshoofd. 
Bijstellingen volgen op basis van beide.
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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 organiseren . 4!
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) !

!!!
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) !

!!!
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) !

Graag leren wij hoe we het dynamisch proces van talentontwikkeling voor een 
onderzoekende & ontwerpende houding op gang kunnen brengen door goede 
vragen stellen. De basis behorend bij de didactiek „de leerkracht vraagt en 
het wordt gestimuleerd tot kritisch creatief nadenken en verklaren ”.  
De Pabo NHL Hogeschool kan bijdragen aan het verspreiden van de visie van 
TalentKrachtig Onderwijs door de ervaring die ze nu al heeft met het 
begeleiden van basisscholen bij het uitvoeren van kubusprojecten die uitgaan 
van dezelfde visie van TalentenKracht.

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek kubusschool werken de drie Noordelijke 
Pabo’s samen. We willen peerreviews houden om van en met elkaar te leren.
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!!!
23.Beschrijf welke bijdragen in de vorm van ervaringen, good practices, trajecten, 

modules, enz. u nu al kunt aanbieden. !

!!!!
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. !

!!!!
D.Evaluatie en bijstelling !
25.Beschrijf hoe en wanneer u de voortgang van de ingezette activiteiten volgt, 

evalueert en indien nodig bijstelt. !

De Pabo NHL is zeer geïnteresseerd in het leren en bijdragen van 
ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling, mogelijk ook door 
masterclasses.

De visie en ontwikkelingen van de kubusschool van authentieke 
TalentKrachtige projecten die gebruik maken van de experimenteercyclus die 
bijdragen aan het dynamisch proces van talentontwikkeling in de basisschool.

De drie noordelijke Pabo’s werken in verschillende projecten al samen.
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!!!

Elk half jaar worden de totale projectactiviteiten geëvalueerd en bijgesteld. !
Daarnaast wordt in de tweede ontwikkelingslijn iedere activiteit  geëvalueerd en 
bijgesteld. In de experimenteercyclus is de evaluatie van een authentiek project 
opgenomen.  !!
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