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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  NHL	  maart	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
In	  de	  pabo	  van	  de	  NHL	  volgen	  ca.	  400	  studenten	  een	  SBL	  competentiegericht	  
onderwijsprogramma.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  heeft	  de	  NHL	  pabo	  verteld	  en	  laten	  zien	  wat	  
men	  op	  dit	  moment	  al	  doet	  met	  betrekking	  tot	  W&T	  en	  wat	  de	  ambities	  zijn.	  	  
	  
Eerste	  studiejaar	  
Voor	  W&T	  worden	  in	  het	  eerste	  studiejaar	  al	  colleges	  aangeboden	  om	  zelf	  te	  leren	  
ontwerpen	  en	  te	  onderzoeken	  en	  om	  de	  eigen	  kennisbasis	  van	  studenten	  te	  versterken.	  De	  
studenten	  stellen	  voor	  natuur	  en	  techniek	  een	  klein	  portfolio	  samen	  waarin	  ze	  het	  geleerde	  
aan	  kennis,	  vaardigheden	  en	  (beroeps)houding	  verzamelen.	  De	  kennis	  wordt	  getoetst	  door	  
de	  landelijke	  entreeniveau	  natuur	  en	  techniek.	  De	  vaardigheid	  in	  de	  klas	  wordt	  aangetoond	  
door	  het	  uitvoeren	  van	  twee	  lessen	  in	  de	  stage:	  een	  les	  natuuronderwijs	  en	  een	  les	  techniek.	  
De	  onderzoekende	  houding	  wordt	  gestimuleerd	  door	  het	  uitvoeren	  van	  een	  natuuractiviteit	  
en	  het	  bespreken	  van	  vakgerichte	  artikelen.	  De	  studenten	  schrijven	  er	  en	  kort	  verslag	  over	  
waarin	  ze	  hun	  eigen	  mening	  verwoorden	  en	  beargumenteren.	  	  
	  
Tweede	  studiejaar	  
In	  jaar	  twee	  ligt	  de	  focus	  op	  de	  didactiek	  van	  W&T	  waarbij	  nauw	  aangesloten	  wordt	  bij	  de	  
visie	  en	  verworvenheden	  van	  het	  ‘Talentenkracht’	  programma.	  Het	  gaat	  dan	  om	  het	  stellen	  
van	  vragen,	  het	  stimuleren	  van	  creatief	  denken	  
en	  het	  activeren	  van	  een	  onderzoekende	  en	  
ontdekkende	  houding	  bij	  studenten	  en	  hun	  
leerlingen.	  Studenten	  laten	  in	  jaar	  twee	  via	  
zogenaamde	  drempel	  beoordelingen	  zien	  dat	  
ze	  deze	  didactiek	  van	  O&O	  kunnen	  toepassen	  
in	  het	  N&T	  domein.	  Daarvoor	  moeten	  ze	  aan	  
de	  hand	  van	  een	  presentatie	  van	  minimaal	  drie	  
lessen	  (natuuronderwijs,	  techniek	  en	  gezond	  
gedrag)	  aantonen	  aan	  de	  gestelde	  criteria	  te	  
voldoen.	  Een	  mooi	  voorbeeld	  van	  de	  
gehanteerde	  criteria	  en	  een	  
drempelbeoordeling	  werd	  door	  een	  docent	  en	  
student	  samen	  in	  beeld	  gebracht.	  De	  student	  
liet	  in	  een	  les	  over	  regenwormen	  zien	  hoe	  ze	  in	  staat	  was	  kinderen	  onderzoeksvragen	  te	  
laten	  formuleren.	  
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Derde	  studiejaar	  
Het	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  blijft	  echter	  niet	  beperkt	  tot	  het	  domein	  van	  N&T	  sec.	  Het	  
derde	  jaar	  start	  namelijk	  met	  een	  casusweek	  waarin	  W&T	  centraal	  staat	  en	  de	  
talentontwikkeling	  volgens	  de	  visie	  van	  ‘Talentenkracht’	  wordt	  besproken	  en	  ervaren.	  De	  
studenten	  doen	  op	  hun	  eigen	  niveau	  ervaring	  op	  met	  het	  systematisch	  onderzoeken	  van	  de	  
onderwijspraktijk.	  De	  kern	  van	  dit	  praktijkonderzoek	  is	  gericht	  op	  een	  kritische	  verkenning	  en	  
analyse	  van	  een	  praktijkprobleem	  en	  vervolgens	  het	  ontwerpen	  en	  uitvoeren	  van	  onderwijs	  
en	  het	  reflecteren	  daarop.	  Binnen	  de	  NHL	  is	  op	  dit	  terrein	  veel	  interne	  expertise.	  Het	  door	  de	  
studenten	  gebruikte	  boek	  ‘Onderzoekvaardig	  in	  Onderwijs’	  is	  door	  eigen	  NHL	  docenten	  
geschreven.	  Met	  deze	  onderzoekbenadering	  stimuleert	  de	  pabo	  de	  studenten	  om	  zelf:	  
nieuwsgierig	  te	  zijn,	  te	  willen	  weten,	  een	  open	  houding	  te	  hebben,	  te	  betwijfelen,	  te	  willen	  
begrijpen,	  te	  willen	  doorgronden,	  distantie	  te	  nemen,	  vraagtekens	  te	  zetten	  bij	  het	  
vanzelfsprekende,	  eigen	  richting	  te	  kiezen,	  voort	  te	  bouwen	  op	  eerdere	  opvattingen	  en	  
ideeën.	  Drie	  studenten	  illustreerden	  hoe	  ze	  in	  de	  casusweek	  worstelden	  met	  de	  stappen	  van	  
systematisch	  onderzoek	  doen	  maar	  dat	  uiteindelijk	  uitmondde	  in	  hun	  uitspraak	  ‘Activeren	  is	  
profiteren’.	  Ze	  verwoordden	  de	  gedachte	  dat	  het	  actief	  laten	  leren	  van	  leerlingen	  en	  
studenten	  tot	  meer	  profijt	  leidt.	  	  
	  
Vierde	  studiejaar	  
In	  het	  vierde	  jaar	  kunnen	  de	  studenten	  een	  profilerende	  minor	  kiezen	  waarin	  Wetenschap	  en	  
Techniek	  centraal	  staat.	  Voor	  de	  profilerende	  minor	  voeren	  studenten	  een	  half	  jaar	  lang	  
onderzoek	  uit	  op	  hun	  stageschool.	  Daarbij	  kiezen	  de	  studenten	  de	  te	  behalen	  competenties	  
uit	  de	  competentielijst	  van	  techniekcoördinator.	  Als	  het	  onderzoek	  adviserend	  is,	  zoals	  het	  
schrijven	  van	  een	  beleidsplan	  techniek	  voor	  de	  school,	  dan	  wordt	  naast	  het	  onderzoek	  ook	  
gevraagd	  praktisch	  techniekonderwijs	  te	  ontwikkelen	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  organiseren	  van	  
een	  techniektoernooi	  voor	  de	  hele	  school.	  
	  
Integratie	  
Gedurende	  de	  projectperiode	  van	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  ambitie	  om	  het	  
O&O	  leren	  en	  de	  W&T	  grondhouding	  expliciet	  te	  integreren	  binnen	  andere	  vakken	  en	  
domeinen.	  Er	  is	  al	  verbinding	  met	  en	  tussen	  de	  OJW	  vakken	  maar	  die	  kan	  sterker.	  Langs	  de	  
KO	  vakken	  zal	  de	  link	  tussen	  W&T	  en	  cultuureducatie	  tot	  uiting	  komen.	  Eerstejaars	  studenten	  
maken	  een	  culturele	  kaart	  van	  de	  omgeving	  van	  hun	  stageschool.	  Ze	  kijken	  daarbij	  
onderzoekend	  naar	  materieel	  &	  cultureel	  erfgoed	  met	  een	  vertaling	  naar	  de	  kunstvakken.	  In	  
het	  tweede	  jaar	  kiezen	  ze	  één	  onderwerp	  uit	  deze	  culturele	  kaart	  om	  te	  onderzoeken	  vanuit	  
ruimte	  &	  tijd	  en	  de	  beeldende	  vakken.	  Ze	  maken	  over	  dit	  onderwerp	  zelf	  een	  werkstuk	  en	  ze	  
laten	  ook	  hun	  stageklas	  hierover	  een	  werkstuk	  maken.	  De	  nadruk	  hierbij	  ligt	  op	  een	  
onderzoekende	  activerende	  wijze	  van	  leren	  waarbij	  de	  studenten	  en	  leerlingen	  zelf	  de	  
vragen	  stellen.	  Voorbeelden	  van	  te	  onderzoeken	  onderwerpen	  zijn	  een	  molen	  in	  Franeker	  
het	  Eise	  Eisinga	  planetarium,	  in	  Lemmer	  het	  Woudagemaal	  en	  in	  Leeuwarden	  de	  Oldehove.	  
	  
Lectoraat	  
Ook	  de	  verbinding	  tussen	  rekenen	  &	  wiskunde	  (onderdeel	  meten)	  en	  Nederlandse	  taal	  
(creatief	  schrijven	  en	  jeugdliteratuur)	  wil	  de	  NHL	  benadrukken.	  Een	  mooi	  voorbeeld	  werd	  
getoond	  in	  de	  presentatie	  over	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  lectoraat	  	  
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‘Taalgebruik	  en	  leren’	  en	  de	  NHL	  pabo.	  In	  het	  kader	  van	  onderzoek	  naar	  dialogisch	  
taalgebruik	  van	  jonge	  kinderen	  presenteerde	  de	  pabo	  docentonderzoeker	  en	  een	  student	  
hoe	  ze	  de	  betekenisvormende	  gesprekken	  van	  kleuters	  onderzochten	  en	  typeerden.	  De	  
student	  signaleerde	  dat	  ze	  bewuster	  aandacht	  had	  gekregen	  voor	  de	  wijze	  waarop	  jonge	  
kinderen	  door	  gesprekjes	  al	  onderzoekend	  leren	  van	  vraagstukken	  of	  problemen.	  	  
	  
Professionalisering	  
Om	  W&T	  en	  O&O	  krachtig	  te	  verankeren	  wordt	  gedurende	  het	  project	  ook	  toegewerkt	  naar	  
professionalisering	  van	  de	  docenten.	  Daarvoor	  wordt	  aan	  de	  docenten	  een	  scholing	  geboden	  
om	  deze	  vervolgens	  toe	  te	  passen	  in	  de	  uitvoering	  van	  een	  talentkrachtig	  project.	  Het	  project	  
voldoet	  aan	  de	  ontwerpregels	  zoals	  die	  zijn	  opgesteld	  tijdens	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  
kubusschool.	  De	  authentieke	  opdracht	  komt	  van	  een	  externe	  opdrachtgever	  uit	  de	  omgeving	  
van	  de	  school.	  Experts	  worden	  op	  school	  uitgenodigd	  om	  de	  onderzoeksvragen	  te	  
beantwoorden.	  De	  eerste	  dag	  is	  inleidend,	  gevolgd	  door	  doe-‐dagen	  die	  iedere	  dag	  iets	  
opleveren	  en	  afsluitend	  is	  een	  presentatie	  van	  de	  oplossingen	  aan	  de	  externe	  opdrachtgever,	  
de	  experts	  en	  andere	  belangstellenden.	  Voor	  het	  onderwerp	  van	  het	  authentieke	  project	  op	  
de	  Pabo	  wordt	  gedacht	  aan	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  ‘serious	  game’	  die	  gebruikt	  maakt	  van	  
onderzoekende	  didactiek.	  Hier	  wordt	  samenwerking	  gezocht	  met	  bedrijven	  die	  als	  
opdrachtgever	  en	  als	  expert	  kunnen	  dienen	  en	  wordt	  de	  expertise	  van	  het	  lectoraat	  ‘Serious	  
gaming’	  van	  de	  NHL	  Hogeschool	  ingezet.	  Dit	  project	  wordt	  vervolgens	  opgenomen	  in	  het	  
vigerende	  curriculum	  van	  de	  derdejaars	  en	  vierdejaars	  studenten.	  Derdejaars	  en	  vierdejaars	  
studenten	  hebben	  al	  een	  kennisbasis	  en	  het	  accent	  zal	  zich	  daarom	  richten	  op	  didactiek	  
behorende	  bij	  het	  initiëren,	  stimuleren	  en	  begeleiden	  van	  de	  onderzoekende	  en	  
ontwerpende	  leerling.	  	  
	  
Verbinding	  opleiding	  <-‐>	  praktijk	  
Naast	  de	  ontwikkeling	  binnen	  de	  pabo	  zelf	  maakt	  de	  NHL	  pabo	  via	  het	  kubusschoolproject	  
een	  nauwe	  verbinding	  tussen	  initiële	  opleiding	  en	  de	  onderwijspraktijk.	  In	  het	  
kubusschoolproject	  vertaalt	  men	  het	  vak	  onderzoeken	  en	  ontwerpen	  van	  het	  Technasium	  
naar	  het	  basisonderwijs	  en	  naar	  de	  opleiding	  via	  professionalisering	  van	  pabo	  docenten.	  Bij	  
een	  positief	  resultaat	  op	  het	  haalbaarheidsonderzoek	  wil	  men	  docenten	  en	  studenten	  voor	  
talentkrachtig	  onderwijs	  op	  de	  kubusscholen	  opleiden.	  In	  dit	  project	  hebben	  docenten	  die	  
participeren	  ervaring	  met	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  en	  het	  begeleiden	  van	  
studenten	  die	  de	  onderzoekende	  en	  ontwerpende	  leerlingen	  stimuleren	  en	  ondersteunen.	  
Het	  kubusproject	  getuigt	  van	  gerichtheid	  op	  lange	  termijn	  doelstellingen;	  de	  leraar	  van	  een	  
school	  die	  werkt	  aan	  ontwerpen	  en	  onderzoeken.	  
	  
Conclusie	  
Al	  met	  al	  een	  boeiend	  werkbezoek	  aan	  een	  pabo	  waar	  op	  inspirerende	  wijze	  gewerkt	  wordt	  
aan	  de	  verankering	  van	  W&T	  en	  O&O.	  Er	  is	  de	  komende	  anderhalf	  jaar	  zeker	  nog	  veel	  werk	  
te	  verrichten	  om	  de	  beschreven	  ambities	  van	  het	  project	  te	  realiseren	  maar	  de	  
voedingsbodem	  is	  er.	  


