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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  
	  

	  
	  

Pabo	  Viaa	  mei	  2015	  
	  
	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  de	  gereformeerde	  hogeschool	  VIAA	  te	  Zwolle	  heeft	  een	  voltijd	  en	  een	  deeltijd	  
opleiding	  die	  samen	  onderwijs	  bieden	  aan	  bijna	  500	  studenten.	  Het	  werkbezoek	  heeft	  een	  
mooi	  beeld	  opgeleverd	  van	  de	  uitgangspunten	  van	  de	  pabo	  en	  de	  stand	  van	  ontwikkelingen	  
van	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’.	  	  
	  
	  
Programma	  	  
VIAA	  werkt	  aan	  het	  invoeren	  van	  een	  onderwijsconcept	  dat	  wordt	  omschreven	  als	  Vormend	  
Onderzoekend	  Leren,	  het	  VOL	  concept.	  Het	  daarin	  uitgewerkte	  programma	  kent	  vijf	  
leerlijnen	  namelijk:	  de	  themalijn,	  kennislijn,	  stagelijn,	  vaardigheidslijn	  en	  de	  persoonlijke-‐
professionele	  ontwikkelingslijn	  (PPO).	  In	  de	  themalijn	  worden	  per	  studiejaar	  vanuit	  de	  
generieke	  kennisbasis	  vier	  thema’s	  benoemd.	  De	  kennislijn	  is	  gebaseerd	  op	  de	  kennisbases	  
van	  de	  verschillende	  vakgebieden.	  De	  stagelijn	  bevat	  de	  leerwerksituaties	  die	  vanuit	  de	  
thema’s	  in	  de	  basisschool	  worden	  uitgevoerd.	  De	  vaardigheidslijn	  oefent	  generieke	  
vaardigheden.	  In	  de	  PPO-‐lijn	  werken	  studenten	  aan	  persoonlijke	  vorming	  uitgaande	  van	  een	  
onderzoekende	  houding.	  De	  thema’s	  worden	  als	  complexe	  beroepstaak	  langs	  de	  aanpak	  van	  
het	  4C-‐ID	  model	  uitgewerkt.	  	  
	  
	  
Naar	  een	  nieuw	  curriculum	  	  
De	  uitgangspunten	  van	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  passen	  goed	  bij	  de	  in	  gang	  gezette	  
curriculum	  vernieuwing.	  De	  ritmiek	  van	  de	  ombouw	  ‘oud	  naar	  nieuw’	  loopt	  echter	  niet	  
synchroon	  met	  de	  acties	  die	  voortvloeien	  uit	  het	  pabo	  project	  voor	  W&T.	  Onderzoekend	  
leren	  als	  een	  van	  de	  kenmerkende	  aspecten	  van	  de	  W&T	  benadering	  past	  daarentegen	  goed	  
bij	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  VOL	  concept.	  Er	  is	  daarom	  veel	  enthousiasme	  voor	  de	  kansen	  
die	  het	  pabo	  project	  biedt	  en	  daarom	  worden	  beide	  trajecten	  zo	  goed	  mogelijk	  met	  elkaar	  in	  
verband	  gebracht.	  In	  alle	  leerlijnen	  zal	  onderzoekend	  leren	  worden	  opgenomen.	  In	  het	  
nieuwe	  curriculum	  worden	  bruikbare	  aspecten	  van	  het	  ‘oude’	  curriculum	  overgenomen.	  
Gedurende	  de	  komende	  jaren	  zal	  dit	  verder	  ingevuld	  worden	  en	  krijgt	  ook	  het	  ontwerpend	  
leren	  een	  plek.	  	  
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Voor	  het	  eerste	  studiejaar	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  integratie	  van	  W&T	  door	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  te	  verbinden	  met	  de	  OJW	  vakken	  aardrijkskunde,	  geschiedenis	  en	  natuur	  
en	  techniek.	  De	  kennisbasis	  van	  Meijerink	  is	  daarbij	  richtinggevend.	  Ook	  binnen	  andere	  
leerlijnen	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  onderzoekende	  benadering.	  Zo	  wordt	  via	  hoor-‐	  en	  
werkcolleges	  in	  het	  eerste	  jaar	  ook	  gemikt	  op	  de	  verbinding	  van	  de	  kunstvakken	  met	  W&T	  
door	  al	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  creativiteit	  en	  21e	  century	  skills.	  Het	  creatieve	  proces	  
binnen	  de	  leerlijn	  kunstzinnige	  oriëntatie	  wordt	  in	  verband	  gebracht	  met	  de	  processtappen	  
van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Op	  de	  talentendag	  en	  de	  cultuurdag	  is	  er	  aandacht	  
voor	  het	  onderzoeken	  van	  de	  	  culturele	  omgeving.	  Studenten	  ontdekken	  hun	  talenten	  en	  
presenteren	  dat	  via	  het	  produceren	  (ontwerpen)	  van	  een	  film.	  	  
	  
Voor	  het	  tweede	  leerjaar	  wordt	  een	  e-‐learning	  module	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  
ontwikkeld.	  Deze	  module	  staat	  grotendeels	  in	  de	  steigers	  en	  zal	  uitgetest	  worden.	  Binnen	  de	  
themalijn	  van	  jaar	  2	  laat	  de	  onderwijseenheid	  ‘een	  rijke	  leeromgeving’	  zien	  dat	  de	  studenten	  
op	  hun	  eigen	  niveau	  zo	  een	  leeromgeving	  kunnen	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  Gelijktijdig	  
kunnen	  ze	  dat	  in	  concrete	  leeractiviteiten	  op	  het	  niveau	  van	  de	  leerlingen	  toepassen.	  	  
	  
In	  het	  vierde	  leerjaar	  hebben	  een	  aantal	  studenten	  de	  minor	  voor	  W&T	  gevolgd.	  Uit	  
gesprekken	  met	  deze	  studenten	  werd	  duidelijk	  dat	  ze	  de	  minor	  W&T	  beschrijven	  als	  een	  
stevig	  en	  pittig	  programma	  dat	  hen	  uitdaagde	  het	  beste	  van	  zichzelf	  te	  laten	  zien.	  Een	  
student	  gaf	  aan	  dat	  het	  thema	  ‘een	  lessenserie	  voor	  W&T	  ontwikkelen’	  uitnodigde	  om	  juist	  
meer	  te	  doen	  dan	  voor	  een	  goede	  beoordeling	  strikt	  noodzakelijk	  was.	  De	  studenten	  
benoemden	  ook	  dat	  ze	  ook	  voor	  deze	  minor	  hebben	  gekozen	  omdat	  het	  een	  relevante	  
bijdrage	  voor	  hun	  toekomstig	  leraarschap	  levert	  wat	  betreft	  competenties	  en	  curriculum	  
vitae.	  
	  
	  
Extra	  acties	  voor	  derde	  en	  vierdejaars	  studenten	  
De	  vierdejaars	  studenten	  die	  niet	  voor	  W&T	  hebben	  
gekozen	  krijgen	  via	  een	  aantal	  extra	  activiteiten	  
specifieke	  aandacht.	  Zo	  is	  er	  een	  excursie	  naar	  het	  
Science	  Centrum	  Nemo	  ondernomen	  en	  is	  ook	  een	  
korte	  Cursus	  OOL	  in	  kader	  van	  Betekenisvol	  Leren	  
uitgevoerd.	  Een	  aantal	  studenten	  van	  de	  pabo	  heeft	  
deelgenomen	  aan	  masterclasses	  van	  de	  Interactumdag	  
bij	  het	  KPZ,	  de	  masterclasses	  in	  het	  
Universiteitsmuseum	  van	  de	  UU	  of	  de	  SLO	  conferentie.	  
Er	  zijn	  voor	  de	  derde-‐	  en	  vierdejaars	  daarnaast	  nog	  een	  
aantal	  masterclass	  plannen	  in	  voorbereiding	  die	  de	  
komende	  periode	  en	  het	  komende	  studiejaar	  gerealiseerd	  worden.	  
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Ontwikkeling	  van	  het	  pabo	  team	  
Het	  management	  van	  de	  pabo	  geeft	  aan	  dat	  de	  koers	  die	  binnen	  het	  pabo	  project	  is	  gekozen	  
-‐	  aandacht	  voor	  een	  W&T	  grondhouding	  en	  Onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  -‐	  	  goed	  
samenvalt	  met	  eigen	  ontwikkelingen.	  Binnen	  het	  team	  is	  er	  aandacht	  voor	  het	  goed	  met	  
elkaar	  afstemmen	  wat	  er	  binnen	  de	  VIAA	  pabo	  bedoeld	  wordt	  met	  W&T.	  De	  vakdocenten	  en	  
anderen	  nemen	  deel	  aan	  externe	  conferenties	  en	  masterclasses	  zoals:	  de	  NIBI	  conferentie,	  
Interactumdag	  KPZ,	  de	  masterclasses	  in	  het	  Universiteitsmuseum	  van	  de	  UU,	  de	  SLO	  
conferentie.	  Ook	  is	  er	  een	  relatie	  met	  interne	  professionalisering	  via	  het	  lectoraat	  van	  Jan	  
Hoogland	  die	  in	  een	  lezing	  ‘Algemene	  Vorming	  in	  relatie	  met	  W&T’	  brengt.	  
	  
	  
Conclusie	  
Het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  valt	  goed	  samen	  met	  eigen	  ontwikkelingen.	  Deze	  
ontwikkelingen	  worden	  gedragen	  door	  het	  team.	  De	  eerste	  stappen	  zijn	  gezet	  en	  een	  aantal	  
aspecten	  van	  het	  plan	  is	  uitgewerkt;	  andere	  onderdelen	  zijn	  nu	  in	  ontwikkeling	  zoals	  de	  
blended	  learning	  module.	  De	  resultaten	  van	  het	  eerste	  jaar	  zullen	  tegen	  de	  ambities	  van	  het	  
plan	  gelegd	  worden	  en	  van	  daaruit	  richting	  geven	  voor	  het	  tweede	  jaar.	  Het	  komende	  jaar	  zal	  
in	  ieder	  geval	  het	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  explicieter	  in	  nog	  andere	  
programmaonderdelen	  opgenomen	  worden.	  Tevens	  zal	  gekeken	  worden	  welke	  winst	  er	  nog	  
te	  behalen	  valt	  ten	  aanzien	  van	  de	  brede	  scholing	  van	  het	  team.	  Ook	  wordt	  onderzocht	  wat	  
de	  mogelijkheden	  zijn	  vierdejaars	  een	  extra	  impuls	  te	  geven.	  	  
	  
	  


