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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  
	  

	  
	  

Pabo	  Haagse	  Hogeschool	  mei	  2015	  
	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  de	  Haagse	  Hogeschool	  heeft	  een	  voltijd	  en	  deeltijd	  opleiding	  en	  een	  verkorte	  
leerroute	  voor	  een	  hbo/wo	  instroom.	  De	  pabo	  biedt	  in	  totaal	  onderwijs	  aan	  ruim	  650	  
studenten.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  is	  de	  stand	  van	  zaken	  gepresenteerd	  met	  betrekking	  tot	  
het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’.	  
	  
Onderwijsprogramma	  
DE	  HHS-‐pabo	  heeft	  al	  enige	  jaren	  geleden	  intensief	  gewerkt	  aan	  het	  opnemen	  van	  N&T	  en	  
W&T	  in	  het	  curriculum.	  In	  alle	  studiejaren	  zijn	  er	  modules	  voor	  W&T	  opgenomen.	  In	  
studiejaar	  1	  gaat	  het	  om	  een	  module	  O&O	  leren,	  een	  introductiemodule	  onderzoek	  doen	  en	  
module	  ‘grote	  stad’	  	  waarin	  de	  wereld	  oriënterende	  vakken	  participeren	  en	  O&O	  leren	  en	  
zelf	  onderzoek	  doen	  is	  opgenomen.	  De	  studieomvang	  van	  de	  modules	  tezamen	  is	  7	  EC.	  In	  
studiejaar	  2	  zijn	  er	  ook	  meerdere	  modules	  waarin	  W&T	  inclusief	  O&O	  leren	  is	  opgenomen.	  	  
Een	  project	  veldoriëntatie	  krijgt	  vorm	  via	  een	  geïntegreerd	  vak	  wereldoriëntatie	  met	  
aandacht	  voor	  onderzoeken,	  ontwerpen	  en	  veldwerk.	  Daarnaast	  is	  er	  nog	  een	  uitgebreide	  
module	  kennis,	  vaardigheden	  en	  houding	  met	  betrekking	  tot	  W&T.	  De	  studieomvang	  van	  de	  
modules	  tezamen	  is	  7	  EC.	  In	  studiejaar	  3	  is	  onderzoek	  een	  belangrijk	  deel	  van	  de	  minoren.	  Er	  
is	  een	  minor	  W&T	  en	  deze	  heeft	  een	  omvang	  van	  15	  EC.	  Voor	  de	  minor	  W&T	  kiest	  ongeveer	  
15%	  van	  de	  studenten.	  De	  W&T	  grondhouding	  is	  verder	  waar	  mogelijk	  verweven	  binnen	  
andere	  vakken.	  Bij	  het	  vak-‐onderdeel	  techniek	  heeft	  men	  er	  voor	  gekozen	  studenten	  vooral	  
veel	  zelf	  te	  laten	  doen	  omdat	  dit	  het	  zelfvertrouwen	  stimuleert.	  Integratie	  van	  vakken	  met	  
N&T	  en	  W&T	  is	  vooral	  gericht	  op	  wereldoriëntatie	  vakken	  omdat	  dat	  in	  de	  situatie	  van	  HHS-‐
pabo	  het	  beste	  werkt.	  In	  studiejaar	  4	  is	  er	  een	  verplicht	  profieldeel	  van	  5	  EC	  in	  een	  pilotfase.	  
De	  HHS-‐pabo	  werkt	  in	  het	  project	  aan	  een	  aantal	  activiteiten	  om	  het	  vigerende	  curriculum	  
verder	  te	  versterken.	  Hoewel	  de	  pabo	  medewerkers	  positief	  staan	  ten	  aanzien	  van	  N&T	  en	  
W&T	  vindt	  men	  het	  belangrijk	  dat	  er	  ook	  een	  breed	  gedragen	  visie	  is.	  Hieraan	  wordt	  gewerkt	  
door	  het	  organiseren	  van	  	  gemeenschappelijke	  studiedagen	  met	  het	  team	  en	  werkoverleg	  
van	  de	  WT-‐groep.	  Binnen	  alle	  onderwijseenheden	  (N&T,	  AK,	  GS,	  BV,	  Muziek,	  Nederlandse	  
taal,	  Engels,	  Schrijven	  en	  Onderwijskunde)	  wil	  men	  ook	  de	  WT-‐vaardigheden	  expliciteren.	  
Een	  belangrijke	  resultaat	  daarvan	  moet	  zijn	  enerzijds	  dat	  docenten	  in	  staat	  zijn	  de	  studenten	  
betere	  feedback	  te	  geven	  met	  betrekking	  tot	  W&T	  vaardigheden	  en	  anderzijds	  dat	  studenten	  
een	  transfer	  kunnen	  maken	  van	  vakdidactische	  vaardigheden	  naar	  onderzoekend	  en	  
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ontwerpend	  leren.	  In	  de	  uitwerking	  van	  het	  pabo	  programma	  heeft	  men	  er	  voor	  gekozen	  de	  
disciplinaire	  benadering	  vast	  te	  houden	  en	  in	  de	  projecten	  verbindingen	  te	  maken.	  	  
Wat	  betreft	  de	  minor	  ziet	  men	  nog	  wel	  kansen	  deze	  te	  optimaliseren.	  Daarbij	  wil	  men	  de	  
ervaringen	  van	  studenten	  uitdrukkelijk	  betrekken.	  
	  
WO	  buitenweek	  
In	  het	  kader	  van	  ‘place	  based	  education’	  wordt	  in	  het	  eerste	  jaar	  het	  geïntegreerde	  vak	  WO	  
gefocusseerd	  op	  vraagstukken	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  de	  grote	  stad.	  In	  het	  tweede	  jaar	  
wordt	  over	  de	  grenzen	  van	  de	  stad	  heen	  gekeken	  en	  wordt	  in	  de	  vorm	  van	  veldoriëntatie	  
met	  de	  tweedejaars	  een	  WO	  buitenweek	  in	  het	  buitencentrum	  ‘School	  in	  Bos’	  
Wilhelminaoord	  Drenthe	  ondernomen.	  Hier	  wordt	  een	  omgeving	  geboden	  waar	  geleerd	  kan	  
worden	  over	  het	  buitenleven	  en	  het	  verleden.	  Er	  wordt	  bijvoorbeeld	  kennisgemaakt	  met	  
prehistorisch	  leven	  via	  aangeboden	  onderwerpen	  zoals:	  vuursteen	  bewerken,	  prehistorisch	  
eten,	  aardewerk-‐	  en	  vuur	  maken,	  prehistorische	  mode,	  brons	  gieten,	  manden	  vlechten.	  In	  de	  
omgeving	  doen	  de	  studenten	  zelf	  ervaring	  op	  met	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  in	  een	  
voor	  hun	  onbekende	  omgeving.	  	  
Er	  komen	  allerlei	  vraagstukken	  naar	  voren	  waarbij	  kennis	  verzameld	  wordt	  en	  waar	  het	  gaat	  
om	  vragen	  hoe	  men	  dat	  te	  weten	  is	  gekomen.	  Tot	  slot	  ontwerpen	  de	  studenten	  zelf	  
onderwijs.	  Op	  de	  laatste	  dag	  organiseren	  ze	  een	  programma	  met	  workshops	  voor	  een	  groot	  
aantal	  kinderen	  die	  van	  basisscholen	  uit	  de	  directe	  omgeving	  van	  Wilhelminaoord	  komen.	  
Door	  deze	  vormen	  van	  leren	  wordt	  W&T	  ook	  vorm	  gegeven	  langs	  perspectieven	  waarmee	  je	  
de	  wereld	  benadert:	  landschappelijk,	  technisch,	  historisch	  enzovoort	  enzovoort.	  
	  
W&T	  (OOL)	  	  voor	  het	  jonge	  kind	  en	  de	  rijke	  leeromgeving	  
Binnen	  de	  HHS-‐pabo	  is	  expertise	  ontwikkeld	  op	  het	  gebied	  van	  
het	  creëren	  van	  een	  rijke	  leeromgeving	  voor	  jonge	  kinderen.	  
Vanuit	  de	  OGO	  benadering	  en	  het	  speels	  leren	  wordt	  ingezet	  op	  
kleuters	  laten	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  Ontwerpen	  zal	  de	  
komende	  tijd	  wat	  meer	  aandacht	  krijgen	  omdat	  onderzoeken	  al	  
krachtig	  verankerd	  is.	  	  	  
	  
Rollenspel	  wordt	  gezien	  als	  een	  manier	  om	  jonge	  kinderen	  
betrokken	  te	  laten	  leren.	  De	  eerstejaars	  studenten	  gaan	  aan	  de	  
slag	  met	  materialen	  om	  kleuters	  onderzoekend	  en	  ontdekkend	  te	  
laten	  leren.	  De	  tweedejaars	  werken	  met	  een	  thema	  vanuit	  een	  
rollenspel.	  Ze	  krijgen	  een	  opdracht	  om	  na	  te	  gaan	  (onderzoeken	  
zelf)	  wat	  nodig	  is	  om	  kleuters	  aan	  het	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  te	  krijgen.	  	  
Daarna	  gaat	  de	  student	  zelf	  onderwijs	  ontwerpen	  door	  middel	  van	  een	  thema	  waarbij	  
leerlingen	  met	  hun	  eigen	  vragen	  aan	  de	  slag	  gaan:	  ‘wat	  weet	  ik	  al’	  en	  ‘wat	  wil	  ik	  weten’.	  	  
De	  derdejaars	  studentenkrijgen	  in	  het	  kader	  van	  de	  onderbouw	  specialisatie	  een	  ruime	  
verdieping	  in	  W&T	  en	  de	  didactiek	  van	  jonge	  kind.	  
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Professionalisering,	  	  masterclasses,	  symposia	  in	  samenwerking	  
met	  andere	  organisaties	  
De	  HHS-‐pabo	  organiseert	  meerdere	  activiteiten	  om	  studenten,	  
leerkrachten	  PO	  en	  pabo	  docenten	  te	  professionaliseren.	  Er	  
wordt	  bij	  de	  masterclasses	  en	  symposia	  geen	  onderscheid	  naar	  
doelgroep	  gemaakt.	  Men	  laat	  deze	  groepen	  in	  gezamenlijkheid	  
leren	  omdat	  de	  ervaring	  heeft	  geleerd	  dat	  dit	  goed	  functioneert.	  
In	  samenwerking	  met	  Milieueducatie	  Den	  Haag	  wordt	  door	  de	  
tweedejaars	  studenten	  van	  de	  pabo	  een	  techniekspektakel	  
aangeboden	  dat	  in	  de	  HHS	  is	  uitgevoerd	  en	  een	  grote	  groep	  
kinderen	  en	  ouders	  uit	  Den	  Haag	  trekt.	  De	  lessen	  die	  de	  pabo	  
studenten	  (minor	  en	  tweedejaars)	  uitvoeren	  zijn	  samen	  met	  de	  
Universiteit	  Leiden,	  de	  Technische	  Universiteit	  Delft	  en	  Techno-‐
Lab	  ontwikkeld.	  	  
Tijdens	  de	  conferentie:	  ‘De	  brede	  buurtschool;	  Meer	  dan	  
Onderwijs’	  kunnen	  studenten	  en	  professionals	  (docenten	  pabo	  
en	  leerkrachten	  werkveld)	  voor	  verschillende	  richtingen	  kiezen.	  
Een	  van	  deze	  richtingen	  is	  Wetenschap	  &	  Technologie.	  Na	  een	  
inleidende	  lezing	  krijgen	  de	  deelnemers	  die	  voor	  W&T	  hebben	  
gekozen	  een	  workshop	  van	  een	  docent	  van	  de	  TU	  Delft,	  wonen	  
aansluitend	  een	  presentatie	  van	  een	  basisschool	  bij	  die	  zich	  met	  
W&T	  profileert	  en	  gaan	  vervolgens	  in	  een	  derde	  sessie	  met	  
elkaar	  in	  gesprek	  over	  de	  mogelijkheden	  die	  zij	  zien	  voor	  hun	  
(stage)school.	  	  
Op	  het	  gebied	  van	  jonge	  kinderen	  is	  het	  symposium	  ‘Kleuters	  
onderzoeken	  de	  wereld	  om	  zich	  heen’	  georganiseerd.	  Dit	  
symposium	  bood	  studenten	  en	  professionals	  een	  lezing	  en	  liet	  hen	  in	  ateliers	  aan	  het	  werk	  
gaan.	  In	  deze	  ateliers	  is	  gezamenlijk	  gereflecteerd	  op	  ervaringen	  en	  mogelijkheden	  om	  W&T-‐
activiteiten	  in	  de	  eigen	  klas	  vorm	  te	  geven.	  In	  een	  symposium	  met	  Bas	  Haring	  is	  
onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  verdiept.	  André	  Kuipers	  heeft	  mensen	  geïnspireerd	  door	  
te	  vertellen	  over	  zijn	  ruimtereizen	  en	  daarna	  zijn	  studenten	  en	  pabo	  docenten	  geïnspireerd	  
om	  met	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  Maar	  ook	  het	  docenten	  
team	  van	  de	  pabo	  is	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  W&T.	  Tijdens	  de	  personeelsdag	  zijn	  de	  collega’s	  
van	  de	  pabo	  via	  activiteiten	  in	  het	  Museum	  van	  Speelklok	  tot	  Pierement	  aan	  de	  slag	  gegaan	  
met	  het	  thema:	  ‘Onderzoekend	  leren	  als	  basis	  voor	  ontwikkeling’.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Conclusie	  
Uitgaande	  van	  een	  bestaand	  curriculum	  ziet	  de	  HHS-‐pabo	  nog	  kansen	  voor	  ontwikkeling	  
omdat	  ontwerpend	  en	  onderzoekend	  leren	  wordt	  omarmd:	  iedereen	  heeft	  er	  over.	  Er	  zijn	  
allerlei	  vormen	  van	  professionalisering	  waarbij	  het	  de	  kunst	  is	  zoveel	  mogelijk	  betrokkenheid	  
van	  studenten	  en	  pabodocenten	  te	  bewerkstelligen.	  Er	  is	  daarvoor	  een	  bewuste	  
professionele	  discours	  en	  op	  de	  studiedagen	  gaat	  men	  met	  elkaar	  in	  gesprek.	  Derde	  en	  
vierdejaars	  studenten	  worden	  verleid	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  inspirerende	  activiteiten.	  De	  
verbinding	  met	  cultuur	  vraagt	  nog	  aandacht	  en	  is	  niet	  vanzelfsprekend.	  


