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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  HvA	  april	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
In	  de	  pabo	  van	  de	  HVA	  en	  de	  UPvA	  volgen	  bijna	  900	  studenten	  een	  onderwijsprogramma	  
langs	  een	  van	  de	  drie	  opleidingsvarianten:	  de	  voltijd	  pabo	  (4	  jaar),	  deeltijd	  pabo	  (3	  jaar)	  of	  de	  
universitaire	  pabo	  van	  Amsterdam	  (4	  jaar).	  Binnen	  al	  deze	  opleidingen	  is	  W&T	  al	  ruim	  
vertegenwoordigd.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  is	  gepresenteerd	  hoe	  dit	  in	  de	  praktijk	  vorm	  
krijgt.	  
	  
Programma	  van	  voltijd,	  deeltijd	  en	  universitaire	  pabo	  
In	  de	  eerste	  twee	  studiejaren	  voltijd	  staat	  het	  kerndeel	  van	  de	  kennisbasis	  van	  Meijerink	  
centraal.	  In	  modules	  ‘Mens	  en	  Wereld’	  wordt	  de	  didactiek	  van	  de	  OJW	  vakken	  aan	  de	  orde	  
gesteld.	  De	  inhoud	  richt	  zich	  onder	  meer	  op:	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren,	  pré-‐	  en	  
misconcepten	  rond	  een	  natuurwetenschappelijk	  onderwerp,	  het	  vaststellen	  van	  een	  
ontwikkelings-‐	  of	  leerlijn,	  of	  het	  samenstellen	  van	  een	  lessenserie	  en	  een	  evaluatie-‐
instrument	  ontwikkelen.	  In	  jaar	  1	  is	  er	  vooral	  aandacht	  voor	  de	  basisdidactiek,	  te	  weten:	  het	  
geven	  van	  goede	  N&T	  lessen	  en	  bijbehorende	  werkvormen.	  In	  jaar	  2	  vindt	  de	  verdieping	  op	  
onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  plaats,	  met	  aandacht	  voor	  natuurwetenschappelijke	  
denk-‐	  en	  werkwijzen	  en	  onderzoekvaardigheden.	  In	  jaar	  1	  en	  2	  is	  W&T	  ook	  onderdeel	  van	  
themalijnen;	  dit	  zijn	  colleges	  met	  een	  werkopdracht	  waarin	  een	  overkoepelend	  onderwerp	  
bijvoorbeeld	  ‘Omgevingsonderwijs’	  behandeld	  wordt.	  In	  de	  themalijn	  is	  er	  aandacht	  voor	  
vakkenintegratie.	  In	  het	  derde	  jaar	  kunnen	  de	  studenten	  een	  minor	  ‘Wetenschap	  &	  Techniek,	  
onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren’	  kiezen.	  In	  het	  vierde	  jaar	  kunnen	  de	  studenten	  een	  
vakprofilering	  Bèta	  en	  techniek	  (N&T	  in	  combinatie	  met	  rekenen-‐wiskunde	  kiezen.	  Hierin	  is	  
het	  profieldeel	  van	  de	  kennisbasis	  van	  Meijerink	  aan	  de	  orde.	  Studenten	  kunnen	  ook	  een	  
W&T	  afstudeerproduct	  maken.	  	  
In	  de	  deeltijd	  wordt,	  gebaseerd	  op	  het	  curriculum	  van	  de	  voltijd,	  ook	  in	  het	  eerste	  studiejaar	  
via	  enkele	  modules	  aandacht	  gegeven	  aan	  de	  didactiek	  van	  biologie,	  natuurkunde	  en	  
techniek.	  In	  het	  tweede	  studiejaar	  wordt	  de	  module	  W&T	  didactiek	  gegeven,	  is	  er	  een	  
vakopdracht	  gericht	  op	  pré-‐	  en	  misconcepten	  en	  in	  het	  derde	  studiejaar	  is	  er	  ruimte	  voor	  het	  
kiezen	  van	  een	  minor	  W&T.	  
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In	  de	  universitaire	  pabo	  krijgen	  de	  
studenten	  een	  module	  waarin	  de	  
basisdidactiek	  van	  biologie,	  
natuurkunde	  en	  techniek	  
aangeboden	  wordt,	  met	  name	  gericht	  
op	  OOL.	  Hieraan	  is	  een	  
onderzoeksopdracht	  gekoppeld,	  
waarin	  studenten	  onderzoek	  doen	  
naar	  de	  pré-‐	  en	  misconcepten	  van	  
kinderen	  en	  op	  basis	  hiervan	  
onderzoekende	  lessenseries	  
ontwerpen,	  uitvoeren	  en	  evalueren.	  
De	  studenten	  bouwen	  samen	  met	  
leerlingen	  een	  science	  
tentoonstelling,	  W&T	  wordt	  ook	  
gekoppeld	  aan	  de	  leeftijdsprofilering	  en	  studenten	  kunnen	  kiezen	  voor	  de	  vakprofilering	  Bèta	  
en	  techniek.	  
	  
Ontwikkelingen	  van	  het	  project	  
Binnen	  het	  instituut	  werkt	  men	  met	  kerndocenten,	  dat	  wil	  zeggen	  dat	  álle	  docenten	  
ongeacht	  hun	  professie	  studenten	  begeleiden.	  Van	  alle	  docenten	  wordt	  dus	  ook	  verwacht	  
dat	  ze	  kennis	  hebben	  van	  W&T	  en	  dat	  W&T	  ook	  een	  plek	  heeft	  binnen	  de	  uitvoering	  van	  de	  
verschillende	  vakken.	  Daartoe	  wordt	  enerzijds	  gewerkt	  aan	  professionalisering	  van	  docenten	  
en	  anderzijds	  aan	  curriculum	  verbetering.	  Zo	  heeft	  een	  negental	  docenten	  de	  ASE	  
conferentie	  in	  Reading	  (Engeland)	  bezocht.	  De	  docenten	  aardrijkskunde	  en	  geschiedenis	  zijn	  
enthousiast	  teruggekomen	  en	  nu	  is	  men	  hard	  aan	  het	  werk	  om	  in	  het	  leerplan	  de	  integratie	  
van	  deze	  vakken	  met	  W&T	  denken	  te	  versterken.	  De	  vakdocenten	  ontwikkelen	  zelf	  dit	  
onderdeel	  en	  een	  W&T	  docent	  geeft	  feedback.	  Ook	  bij	  de	  leerlijn	  cultuurdragerschap	  wordt	  
nagegaan	  hoe	  een	  W&T	  verbinding	  gelegd	  kan	  worden.	  Er	  is	  aandacht	  voor	  het	  
professionaliseren	  van	  het	  hele	  team	  met	  betrekking	  tot	  het	  W&T	  denken	  en	  de	  
vaardigheden	  van	  het	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Een	  knelpunt	  dat	  wordt	  
gesignaleerd	  is	  dat	  er	  gemiddeld	  genomen	  nog	  veel	  basisscholen	  zijn	  die	  in	  de	  schoolpraktijk	  
weinig	  expliciete	  aandacht	  hebben	  voor	  W&T.	  Studenten	  komen	  dan	  in	  de	  praktijk	  nog	  te	  
weinig	  in	  contact	  met	  W&T.	  Daarom	  is	  er	  binnen	  het	  project	  ook	  ingezet	  op	  samenwerking	  
met	  het	  besturenveld.	  Dit	  gaat	  goed	  samen	  met	  de	  ‘Opleiden	  in	  de	  School’	  filosofie.	  Er	  wordt	  
gewerkt	  aan	  het	  ontwikkelen	  van	  exemplarisch	  lesmateriaal	  dat	  studenten	  en	  leerkrachten	  
basisonderwijs	  gemakkelijk	  kunnen	  inzetten.	  W&T	  maakt	  ook	  onderdeel	  uit	  van	  de	  
onderzoekslijn	  van	  de	  pabo.	  De	  studenten	  maken	  bijvoorbeeld	  een	  beroepsopdracht	  gericht	  
op	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  onderzoekende	  lessenserie.	  Ze	  voeren	  deze	  uit	  en	  evalueren	  aan	  
de	  hand	  van	  een	  zelfontwikkeld	  evaluatie-‐instrument.	  
	  
Vakprofilering	  Bèta	  en	  techniek	  
Enthousiast	  is	  men	  over	  de	  vakprofilering	  Bèta	  en	  techniek	  die	  als	  gecombineerd	  vak	  door	  
UvA	  en	  HvA	  wordt	  uitgevoerd.	  Deze	  profilering	  speelt	  in	  op	  ‘Probleemoplossend	  en	  
innovatief	  onderwijs:	  de	  integratie	  van	  rekenen-‐wiskunde	  met	  wetenschap	  &	  techniek’.	  Er	  
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wordt	  gewerkt	  met	  een	  gemengde	  groep	  studenten,	  waarbij	  de	  UPvA	  studenten	  een	  iets	  
andere	  opdracht	  hebben	  dan	  de	  voltijd	  pabostudenten.	  Er	  is	  een	  verkenning	  waarin	  
‘proeflessen’	  uit	  de	  methode	  op	  het	  gebied	  van	  meten	  en	  meetkunde	  en	  een	  ontwerpend	  
leren	  les	  worden	  uitgevoerd.	  Daarnaast	  wordt	  dan	  onderzoek	  gedaan	  naar:	  De	  leerlijn	  meten	  
&	  meetkunde,	  ontwerpend	  leren	  en	  de	  rekenmethode	  van	  de	  school;	  prestaties	  van	  
leerlingen	  bij	  meten	  en	  meetkunde	  en	  mogelijke	  oorzaken	  van	  achterblijvende	  resultaten.	  In	  
het	  ontwerp	  en	  de	  uitvoering	  is	  er	  dan	  ruimte	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  een	  leerlijn	  specifiek	  
voor	  de	  school	  over	  meten,	  inhoud	  van	  W&T	  en/of	  ontwerpvaardigheden.	  Tot	  slot	  wordt	  het	  
product,	  dat	  aansluit	  bij	  de	  analyse	  en	  een	  evaluatie,	  gerealiseerd.	  De	  vakprofilering	  was	  
goed	  bevallen.	  De	  evaluatie	  leverde	  het	  volgende	  op:	  De	  probleemanalyses	  waren	  grondig,	  
vooral	  de	  praktijksituatie	  en	  methode.	  Vakdidactisch	  kan	  er	  meer	  uit	  gehaald	  worden	  en	  het	  
construeren	  van	  gezamenlijke	  leerlijnen	  is	  nog	  niet	  helemaal	  uit	  de	  verf	  gekomen.	  Producten	  
zijn	  van	  hoge	  kwaliteit,	  bruikbaar	  en	  goed	  ontvangen	  door	  de	  rekengroep	  van	  de	  school.	  
Producten	  van	  alle	  groepen	  zijn	  uitgeprobeerd	  door	  leerkrachten	  zelf,	  soms	  zelfs	  buiten	  het	  
leerteam.	  	  
	  
Samenwerking	  met	  het	  werkveld	  
Het	  ‘jonge	  kindlab’	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  sectie	  pedagogiek	  en	  de	  sectie	  Mens	  en	  Wereld.	  
Hiervoor	  worden	  op	  meerdere	  basisscholen	  in	  Amsterdam	  rijke	  leeromgevingen	  ingericht	  
waar	  jonge	  kinderen	  zelf	  kunnen	  onderzoeken.	  
Minor	  studenten	  helpen	  leerkrachten	  van	  de	  
bassischool	  mee	  bij	  het	  initieel	  inrichten	  ervan.	  
Bijvoorbeeld	  wordt	  er	  gebaseerd	  op	  een	  thema	  
“Kleur	  en	  Vorm”	  rijke	  ontdeksituaties	  ingericht.	  De	  
leerkracht	  begeleidt	  de	  leerlingen	  bij	  het	  doen	  en	  
duiden	  van	  ontdekkingen.	  De	  inrichting	  van	  het	  
“Jonge	  Kind	  Lab”	  wisselt	  gedurende	  het	  jaar.	  Er	  
wordt	  gezocht	  naar	  een	  ruimte	  om	  ook	  een	  werkend	  
jonge	  kindlab	  in	  de	  pabo	  zelf	  in	  te	  richten.	  De	  
materialen	  worden	  dan	  gebruikt	  om	  studenten	  mee	  
te	  scholen,	  te	  inspireren	  en	  onderzoek	  mee	  te	  laten	  doen.	  In	  de	  toekomst	  kunnen	  hier	  ook	  
leerkrachten	  bij	  aansluiten.	  	  
Via	  diverse	  projecten	  van	  het	  lectoraat	  W&T	  onderwijs	  en	  van	  EWT	  Noord-‐Holland	  en	  
Flevoland	  werken	  Pabo	  W&T	  opleiders	  met	  3	  verenigingen	  van	  opleidingsscholen	  in	  
Amsterdam	  aan	  maatwerk	  professionalisering	  en	  schoolprogramma	  ontwikkeling	  op	  het	  
gebied	  van	  W&T/OOL.	  Soms	  worden	  daarbij	  ook	  studenten	  en	  collegeopdrachten	  ingezet.	  
	  
Minor	  W&T	  
Deze	  is	  er	  op	  gericht	  studenten	  zo	  voor	  te	  bereiden	  dat	  ze	  in	  een	  basisschoolteam	  als	  
kartrekker	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  W&T	  kunnen	  functioneren.	  De	  studenten	  leren	  een	  
Science	  tentoonstelling	  in	  te	  richten,	  bezoeken	  musea,	  ontwikkelen	  lessenseries	  voor	  
onderzoekend	  &	  ontwerpend	  leren.	  Ook	  onderzoeken	  ze	  zelf	  een	  inhoudelijk	  thema	  via	  de	  
literatuur	  en	  verzorgen	  workshops	  voor	  medestudenten.	  	  
	  
Project	  Taal	  &	  Techniek	  
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Tot	  slot	  werd	  dit	  project	  nog	  kort	  toegelicht.	  Hierin	  wordt	  samengewerkt	  door	  de	  sectie	  
Nederlands	  en	  Mens	  en	  Wereld	  (José	  van	  Gelderen)	  binnen	  de	  kenniskring	  W&T.	  Hier	  ligt	  ook	  
de	  link	  met	  het	  lectoraat.	  Dit	  project	  heeft	  geresulteerd	  in	  een	  lessenserie	  over	  energie,	  die	  is	  
uitgevoerd	  en	  professioneel	  gefilmd	  in	  een	  groep	  8	  in	  Amsterdam-‐West.	  Het	  filmmateriaal	  en	  
het	  lesmateriaal	  wordt	  zowel	  in	  de	  vakcolleges	  Nederlands	  (derdejaars	  curriculumonderdeel	  
‘taalgericht	  vakonderwijs’)	  en	  de	  vakcolleges	  W&T	  (tweedejaars	  curriculumonderdeel	  ‘mens	  
en	  wereld	  in	  samenhang’)	  ingezet.	  	  	  
	  
Conclusie	  
In	  de	  pabo	  van	  de	  HvA	  wordt	  op	  veel	  manieren	  stevig	  ingezet	  op	  W&T.	  Er	  is	  in	  het	  project	  
gekozen	  voor	  verdere	  optimalisering	  van	  bestaande	  -‐	  en	  uitwerking	  van	  nieuwe	  elementen.	  
Hierbij	  is	  men	  niet	  alleen	  intern	  gericht	  maar	  werkt	  nauw	  samen	  met	  het	  werkveld.	  De	  
ontwikkelde	  vakprofilering	  laat	  zien	  dat	  gedegen	  integratief	  onderwijs	  tot	  mooie	  resultaten	  
kan	  leiden.	  	  
	  


