
  
	   	   	   	   	   	   	  

 
 

	   1 

Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Saxion	  april	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  Saxion	  bestaat	  uit	  twee	  onlangs	  samengevoegde	  pabo’s	  (Hengelo,	  Deventer).	  
Beide	  pabo’s	  verzorgen	  een	  voltijd	  en	  een	  deeltijd	  opleiding.	  Locatie	  Hengelo	  wordt	  met	  
ingang	  van	  september	  2015	  gewijzigd	  in	  locatie	  Enschede.	  De	  pabo	  Saxion	  verzorgt	  onderwijs	  
voor	  ruim	  1000	  studenten.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  is	  de	  huidige	  stand	  van	  zaken	  van	  het	  
project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  gepresenteerd;	  daarnaast	  is	  er	  gelegenheid	  geweest	  tot	  meekijken	  
bij	  het	  ontwikkelen	  van	  de	  nieuwe	  minor	  ‘Educatie	  en	  creatieve	  technologie’.	  	  
	  
Programma	  
Saxion	  beschouwt	  W&T	  als	  een	  overkoepelende	  benadering,	  waarbij	  het	  gaat	  om	  het	  
vermogen	  kritisch	  te	  zijn,	  probleemoplossend	  te	  werken,	  creatief	  te	  denken,	  enzovoort.	  Het	  
streven	  is	  domein-‐overstijgende	  competenties	  (willen	  weten,	  begrijpen,	  kritisch	  zijn	  en	  
delen)	  in	  álle	  vakken	  te	  bevorderen	  en	  hierdoor	  aanstaande	  leraren	  te	  leren	  hoe	  ze	  deze	  bij	  
leerlingen	  kunnen	  stimuleren.	  Dit	  streven	  krijgt	  in	  de	  curricula	  van	  de	  pabo	  in	  Deventer	  en	  
Hengelo	  op	  verschillende	  manieren	  vorm.	  
	  
Curriculum	  Pabo	  Deventer	  
Het	  curriculum	  bestaat	  uit	  een	  viertal	  lijnen:	  

• kennis/vaardigheden	  lijn	  
• integrale	  lijn	  
• reflectielijn	  
• onderzoekslijn	  

In	  de	  kennis/vaardigheden	  lijn	  doen	  studenten	  
vakinhoudelijke	  en	  vakdidactische	  kennis	  op	  en	  
worden	  ze	  ingeleid	  in	  de	  theorie	  en	  praktijk	  van	  de	  
(algemene)	  pedagogiek	  en	  didactiek.	  In	  de	  
integrale	  lijn	  worden	  studenten	  uitgedaagd	  om	  
aangeleerde	  kennis/vaardigheden	  op	  de	  werkplek	  
(stage)	  toe	  te	  passen	  en	  te	  onderzoeken.	  Kern	  van	  
de	  reflectielijn	  is	  het	  verbinden	  van	  theorie	  en	  
praktijk.	  In	  de	  reflectielijn	  werken	  studenten	  aan	  
de	  vorming	  van	  hun	  beroepsbeeld.	  De	  laatste	  lijn	  
in	  het	  curriculum	  is	  de	  onderzoekslijn;	  de	  
studenten	  gaan	  de	  eigen	  praktijk	  onderzoekend	  
benaderen,	  met	  behulp	  van	  (wetenschappelijke)	  
theorie	  en	  de	  inzet	  van	  onderzoeksmethodes.	  
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Naast	  het	  zelf	  leren	  onderzoeken	  van	  de	  praktijk,	  leren	  studenten	  hoe	  ze	  leerlingen	  
onderzoek	  kunnen	  laten	  opzetten	  en	  uitvoeren.	  Op	  diverse	  manieren	  is	  W&T	  in	  het	  
curriculum	  verankerd.	  	  	  
	  
Jaar	  één	  
In	  jaar	  één	  leren	  studenten	  onderwijs	  te	  ontwerpen	  vanuit	  meerdere	  didactische	  modellen	  
waaronder	  het	  guided	  discovery	  model.	  Vanuit	  onderwijskunde	  krijgen	  studenten	  algemene	  
informatie	  over	  het	  model.	  In	  de	  beroepstaak	  laten	  studenten	  zien	  dat	  ze	  volgens	  dit	  model	  
lessen	  kunnen	  ontwerpen	  en	  uitvoeren.	  Het	  houdt	  onder	  meer	  in	  dat	  studenten	  de	  juiste	  
vragen	  kunnen	  stellen	  bij	  het	  ontdekken,	  cognitieve	  conflicten	  kunnen	  induceren,	  ‘worked	  
examples’	  kunnen	  gebruiken	  en	  inhoudelijke	  uitleg	  kunnen	  geven	  over	  het	  onderwerp	  dat	  
centraal	  staat.	  	  
In	  het	  laatste	  kwart	  van	  jaar	  één	  van	  de	  academische	  pabo	  wordt	  onderwijspsychologie	  en	  
N&T	  geïntegreerd	  aangeboden.	  N&T	  vormt	  de	  context	  en	  vanuit	  de	  onderwijspsychologie	  
wordt	  kennis	  ingebracht	  hóe	  het	  onderwijs	  in	  N&T	  (didactisch	  gezien)	  beter	  te	  maken.	  De	  
volgende	  zaken	  worden	  onder	  meer	  vanuit	  de	  onderwijspsychologie	  ingebracht	  en	  
aangeleerd	  binnen	  een	  N&T	  context:	  cognitive	  acceleration,	  misconceptions,	  questioning,	  
collaborative	  reasoning,	  reciprocal	  teaching,	  writing	  to	  learn,	  cognitive	  conflict.	  	  	  	  
	  
Jaar	  twee	  
In	  jaar	  twee	  gaan	  de	  studenten	  binnen	  onderwijskunde	  aan	  de	  slag	  met	  de	  theorie	  van	  
Building	  Learning	  Power.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  systematisch	  stimuleren	  en	  bestendigen	  van	  het	  
onderzoekend	  denken	  en	  werken	  bij	  leerlingen.	  Als	  te	  stimuleren	  vaardigheden/	  houdingen	  
worden	  onderscheiden:	  perseverance,	  absorption,	  questioning,	  imagining,	  reasoning,	  
planning,	  capitalizing,	  reciprocity,	  meta-‐learning,	  adjusting	  en	  making	  links.	  De	  studenten	  
leren	  technieken	  zoals:	  split-‐screen	  teaching,	  visible	  learning,	  modelling,	  stuck	  challenges,	  
dialogical	  teaching,	  ‘could	  be’	  language,	  ‘what	  if’	  language,	  collaborative	  problem	  solving,	  
enz.	  Op	  basis	  hiervan	  ontwerpen	  studenten	  lessen	  waardoor	  ze	  bewust	  en	  expliciet	  aan	  de	  
onderzoekende	  vaardigheden/houdingen	  van	  leerlingen	  werken.	  	  
	  
Jaar	  drie	  
In	  jaar	  drie	  van	  de	  reguliere	  opleiding	  worden	  studenten	  ingeleid	  in	  het	  integreren	  van	  
natuur	  en	  techniek	  met	  rekenen-‐wiskunde.	  De	  leraar-‐opleider	  natuur	  en	  techniek	  en	  de	  
leraar-‐opleider	  rekenen-‐wiskunde	  verzorgen	  samen	  de	  lessen.	  Iedere	  les	  voeren	  de	  
studenten	  een	  hands-‐on/minds-‐on	  natuur	  en	  techniek	  activiteit	  uit.	  In	  deze	  les	  wordt	  
gewerkt	  aan	  N&T	  kennis/vaardigheden	  en	  aan	  reken-‐wiskunde	  kennis/vaardigheden.	  De	  
studenten	  maken	  grafieken	  op	  basis	  van	  zelf	  verzamelde	  onderzoeksgegevens,	  ze	  berekenen	  
gemiddelden,	  hanteren	  het	  metrieke	  stelsel	  enzovoort.	  Doel	  van	  deze	  voorbeeldlessen	  is	  het	  
ervaren	  van	  geïntegreerd	  onderwijs	  en	  verduidelijken	  dat	  N&T	  activiteiten	  een	  uitstekende	  
context	  bieden	  voor	  het	  stimuleren/bevorderen	  van	  kennis	  en	  vaardigheden	  van	  andere	  
domeinen.	  	  
	  
Curriculum	  Pabo	  Hengelo	  
Het	  curriculum	  in	  Hengelo	  kent	  vier	  fasen:	  
Fase	  1	   Opleidingsbekwaam	  
Fase	  2	   Beroepstakenbekwaam	  
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Fase	  3	   Werkplekbekwaam	  
Fase	  4	   Startbekwaam	  
	  
In	  deze	  fasen	  komen	  beroepsthema’s	  en	  vakkenlijnen	  aan	  bod.	  In	  elk	  beroepsthema	  zijn	  ten	  
minste	  vijf	  vakken	  vertegenwoordigd:	  onderwijskunde/pedagogiek,	  rekenen/wiskunde,	  
Nederlands,	  een	  vak	  uit	  het	  cluster	  ‘oriëntatie	  op	  jezelf	  en	  de	  wereld’	  en	  een	  vak	  uit	  het	  
cluster	  ‘kunstzinnige	  oriëntatie’.	  	  
Een	  vakkenlijn	  is	  direct	  gekoppeld	  aan	  de	  kennis	  die	  je	  moet	  hebben	  als	  leraar	  
basisonderwijs.	  Bij	  het	  vak	  natuuronderwijs	  en	  techniek	  uit	  de	  vakkenlijn	  wordt	  aandacht	  
besteed	  aan	  kennis,	  onderzoekvaardigheden	  en	  de	  onderzoekende	  houding.	  Er	  zijn	  in	  de	  
majorfase	  3	  modules	  N&T	  van	  elk	  1	  credit,	  die	  deel	  uitmaken	  van	  een	  grotere	  leereenheid	  
oriëntatie	  op	  jezelf	  en	  de	  wereld	  (OJW).	  Naast	  de	  onderdelen	  waar	  binnen	  het	  vak	  N&T	  
gewerkt	  wordt	  aan	  de	  onderzoekende	  houding/vaardigheden,	  wordt	  er	  op	  meerdere	  plekken	  
ook	  vakoverstijgend	  gewerkt	  aan	  W&T	  als	  overkoepelende	  benadering.	  Dit	  is	  onder	  andere	  
terug	  te	  vinden	  in	  de	  leerlijn	  onderzoekvaardigheden,	  de	  leerlijn	  internationalisering	  en	  
beroepsthema	  4	  (verhalend	  ontwerp).	  	  
	  
Onderzoekvaardigheden	  
In	  de	  leerlijn	  onderzoekvaardigheden	  leren	  de	  studenten	  onderzoekvaardigheden,	  zodat	  zij	  
uiteindelijk	  op	  een	  probleemoplossende,	  kritische	  manier	  een	  ontwerponderzoek	  kunnen	  
uitvoeren.	  In	  jaar	  twee	  is	  de	  opdracht	  gekoppeld	  aan	  W&T,	  de	  studenten	  voeren	  een	  
probleemanalyse	  uit	  naar	  het	  stimuleren	  van	  de	  onderzoekende	  houding	  van	  kinderen	  in	  het	  
basisonderwijs.	  Ze	  doen	  literatuurstudie,	  observeren	  kinderen	  en	  bevragen	  directie	  en	  
leerkrachten	  op	  een	  kritische	  wijze.	  Uiteindelijk	  formuleren	  zij	  een	  mogelijke	  oplossing	  om	  de	  
onderzoekende	  houding	  van	  kinderen	  binnen	  de	  school	  te	  vergroten.	  	  	  
	  
Internationalisering	  
In	  de	  leerlijn	  Internationalisering	  is	  veel	  aandacht	  voor	  het	  op	  een	  onderzoekende	  en	  
ontwerpende	  manier	  verkennen	  van	  de	  werelden	  waarin	  de	  student	  terecht	  komt	  (eigen	  
omgeving,	  Europa,	  scholen	  elders	  en	  de	  Randstad).	  De	  student	  is	  zélf	  verantwoordelijk	  en	  
neemt	  regie	  op	  zijn	  leerproces.	  Deze	  leerlijn	  strekt	  zich	  over	  vier	  studiejaren	  uit.	  	  
	  
Verhalend	  ontwerpen	  
De	  student	  maakt	  in	  beroepsthema	  vier	  kennis	  met	  verhalend	  ontwerpen.	  De	  vakken	  geven	  
invulling	  door	  vakdidactiek	  en	  algemene	  didactiek	  (didactiek	  van	  het	  verhalend	  ontwerpen,	  
het	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren,	  het	  samenwerkend	  leren,	  meervoudige	  intelligentie	  
en	  begeleiden	  van	  leerprocessen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  ontwikkelingsgerichte	  benadering)	  te	  
verbinden.	  Het	  beroepsthema	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  opdracht:	  een	  verhalend	  ontwerp,	  
waarbij	  vakken	  in	  samenhang	  worden	  aangeboden	  en	  waar	  de	  didactiek	  van	  onderzoekend	  
leren	  centraal	  staat.	  
	  
	  
Perspectief	  op	  de	  aanpak	  van	  de	  curriculum	  verbetering	  
Hoewel	  W&T	  al	  in	  tal	  van	  curriculumeenheden	  aan	  bod	  komt	  geeft	  Saxion	  aan	  dat	  er	  nog	  een	  
kwaliteitsslag	  te	  maken	  is.	  Ook	  is	  er	  zeker	  ruimte	  voor	  verbetering.	  Men	  vindt	  dat	  W&T	  
vaardigheden/houdingen	  van	  studenten	  nog	  (te)	  weinig	  expliciet	  en	  doelbewust	  en	  niet	  
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systematisch	  bevorderd	  worden.	  Er	  is	  behoefte	  aan	  een	  overkoepelend	  kader	  van	  waaruit	  de	  
plek	  van	  W&T	  in	  het	  onderwijs	  ontworpen	  wordt.	  Dit	  kader	  moet	  gericht	  zijn	  op	  het	  
bevorderen	  van	  W&T	  bij	  studenten	  en	  op	  het	  studenten	  leren	  bevorderen	  van	  W&T	  bij	  
leerlingen	  in	  het	  basisonderwijs.	  Om	  dit	  kader	  te	  realiseren	  wordt	  nauw	  samengewerkt	  met	  
het	  Saxion	  Lectoraat	  ‘Wetenschap	  en	  techniek	  in	  het	  onderwijs’.	  Inmiddels	  is	  het	  project	  
zover	  gevorderd	  dat	  er	  een	  concept	  ligt;	  enkele	  theoretisch	  en	  empirisch	  onderbouwde	  W&T	  
vaardigheden/houdingen	  zijn	  geëxpliciteerd	  en	  uitgewerkt,	  en	  ook	  effectief	  bewezen	  
aanpakken/werkwijzen	  zijn	  geïdentificeerd.	  Er	  worden	  hiervoor	  opnames	  gemaakt	  van	  Good	  
Practices	  die	  ook	  via	  het	  web	  beschikbaar	  zullen	  komen	  en	  een	  functie	  in	  het	  concrete	  
onderwijs	  krijgen	  (gebaseerd	  op	  ‘Flipping	  the	  classroom’).	  Op	  basis	  van	  dit	  kader	  zullen	  
gedurende	  het	  project	  bestaande	  curriculumeenheden	  en	  lessen	  herzien	  worden	  en	  worden	  
nieuwe	  leereenheden	  ingericht.	  Concreet	  betekent	  dit	  ook	  dat	  alle	  lerarenopleiders	  
systematisch	  en	  expliciet	  werken	  aan	  de	  bevordering	  van	  eigen	  W&T	  vaardigheden	  en	  
houdingen	  in	  de	  lessen	  die	  zij	  verzorgen	  en	  ze	  hierbij	  de	  effectief	  bewezen	  
onderwijsaanpakken	  toepassen	  op	  een	  overdachte	  en	  doeltreffende	  manier.	  Vanuit	  de	  
verkenning	  heeft	  men	  ook	  een	  aantal	  aanpakken	  gedefinieerd	  die	  gebruikt	  zijn	  voor	  de	  skills	  
training	  van	  de	  derde	  en	  vierdejaars	  studenten.	  Tenslotte	  verwacht	  men	  input	  en	  effecten	  
vanuit	  het	  samenwerkingsverband	  Tech	  your	  Future.	  
	  
Ontwikkeling	  van	  de	  minor	  creatieve	  technologie	  
Om	  specifiek	  aandacht	  te	  geven	  aan	  de	  relatie	  tussen	  W&T	  en	  cultuur	  wordt	  door	  de	  Saxion	  
pabo’s	  een	  minor	  creatieve	  technologie	  ontwikkeld.	  Hiervoor	  werkt	  een	  werkgroep	  van	  
docenten	  met	  als	  aandachtsgebied	  ICT,	  Kunst	  en	  Beeldende	  Vorming,	  en	  W&T	  samen.	  Een	  en	  
ander	  is	  nog	  in	  de	  verkennende	  fase;	  door	  het	  ontwikkelteam	  worden	  nu	  oriënterende	  
werkbezoeken	  gebracht	  aan	  de	  	  Academie	  voor	  Kunst	  en	  Industrie	  (AKI/Artez)	  en	  diverse	  
musea	  –	  als	  gevolg	  van	  de	  naderende	  verhuizing	  -‐	  in	  Enschede.	  Bedoeling	  van	  de	  minor	  is	  dat	  
studenten	  leren	  een	  didactisch	  ontwerp	  te	  ontwikkelen	  door	  middel	  van	  co-‐creatie	  vanuit	  
techniek,	  vormgeving	  en	  ICT.	  Het	  creatieve,	  onderzoekende	  en	  innovatieve	  proces	  (CIOP)	  
staat	  hierbij	  centraal,	  waarbij	  oplossingen	  voor	  vraagstukken	  van	  de	  toekomst	  opgepakt	  
worden.	  Dit	  gaat	  in	  samenwerking	  met	  fablab	  (D),	  Artech	  lab,	  Tetem	  (Enschede),	  Kitt	  lab,	  
AKI/ArtEZ,	  bedrijfsleven	  en	  regionale	  musea	  gerealiseerd	  worden.	  
	  
Conclusie	  
Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  onderbouwing	  van	  de	  curriculumverbeteringen.	  Hierbij	  is	  sprake	  
van	  een	  kwaliteitsslag	  door	  gedegen	  (wetenschappelijke)	  onderbouwing.	  Daarnaast	  staat	  de	  
professionalisering	  van	  collega’s	  en	  de	  versterking	  van	  de	  skills	  van	  de	  studenten	  centraal.	  Er	  
zijn	  accentverschillen	  te	  bespeuren	  tussen	  de	  beide	  pabo’s;	  	  een	  wat	  meer	  klassieke	  techniek	  
benadering	  versus	  een	  thematisch	  georiënteerde	  benadering.	  De	  materialen	  die	  ontwikkeld	  
worden	  lijken	  zeker	  breder	  inzetbaar	  te	  zijn.	  De	  keuze	  om	  een	  minor	  creatieve	  technologie	  te	  
ontwikkelen	  samen	  met	  de	  verschillende	  partners	  roept	  bijzondere	  verwachtingen	  op.	  	  


