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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Hogeschool	  Rotterdam	  mei	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  de	  Hogeschool	  van	  Rotterdam	  kent	  een	  voltijd,	  deeltijd	  en	  een	  academische	  
variant	  en	  verzorgt	  daarmee	  onderwijs	  voor	  circa	  700	  studenten.	  Tijdens	  het	  werkbezoek	  is	  
de	  stand	  van	  zaken	  rondom	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  gepresenteerd	  en	  is	  er	  een	  goede	  
indruk	  gegeven	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  pabo	  bij	  de	  ‘Techniek	  op	  Zuid’projecten.	  
	  
Programma	  
De	  PABO	  HR	  onderscheidt	  drie	  leerlijnen:	  de	  kennisgestuurde	  lijn,	  de	  praktijkgestuurde	  lijn	  	  
en	  de	  studentgestuurde	  lijn.	  	  
	  
De	  kennisgestuurde	  lijn	  bevat	  de	  vakken	  uit	  de	  vakspecifieke	  en	  generieke	  kennisbasis	  
(Meijerink,	  2012).	  De	  pabo	  gaat	  ervan	  uit	  dat	  aan	  het	  eind	  van	  studiejaar	  2	  alle	  studenten	  
met	  betrekking	  tot	  de	  kennisbasis	  startbekwaam	  zijn	  en	  in	  taal	  en	  rekenen	  vakbekwaam.	  In	  
studiejaar	  3	  volgen	  de	  studenten	  Project	  Gestuurd	  Onderwijs	  (PGO)	  en	  voor	  twee	  vakken	  
doen	  ze	  een	  vakprofilering.	  Daarmee	  worden	  de	  studenten	  vakbekwaam	  voor	  
onderwijskunde	  en	  voor	  de	  twee	  vakken	  waar	  ze	  de	  vakprofilering	  voor	  gevolgd	  hebben.	  In	  
studiejaar	  vier	  ligt	  de	  focus	  op	  het	  volgen	  van	  de	  LIO	  en	  een	  minor.	  	  
	  
De	  praktijkgestuurde	  lijn	  betreft	  dat	  deel	  van	  de	  studie	  waarin	  studenten	  praktijkervaring	  
opdoen,	  door	  stage	  te	  lopen	  in	  de	  diverse	  bouwen	  van	  het	  basisonderwijs.	  De	  studenten	  
kiezen	  zelf	  de	  bouw	  waarin	  ze	  stage	  lopen	  en	  de	  lessen	  van	  de	  kennisgestuurde	  lijn	  zijn	  dan	  
hierop	  afgestemd.	  Daarnaast	  voeren	  studenten	  onderzoek	  uit	  en	  ontwikkelen	  onderwijs	  
binnen	  het	  basisonderwijs,	  educatieve	  instellingen	  of	  projecten	  (zoals	  Maritiem	  museum,	  
Techniek	  op	  Zuid-‐project,	  Educatief	  centrum	  Haven).	  	  
	  
De	  studentgestuurde	  lijn	  laat	  studenten	  keuzes	  maken.	  In	  jaar	  1	  en	  2	  hebben	  studenten	  in	  
totaal	  12	  studiepunten	  die	  ze	  vrij	  kunnen	  invullen	  op	  basis	  van	  een	  pabo	  of	  hogeschool	  breed	  
aanbod.	  In	  jaar	  4	  kiezen	  studenten	  een	  minor	  en	  volgen	  ze	  hun	  LIO.	  
	  
Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  het	  programma	  
Binnen	  de	  HR	  wordt	  gewerkt	  aan	  
het	  optimaliseren	  van	  het	  
onderwijsprogramma	  voor	  W&T.	  
De	  kennisbasisvakken	  worden	  in	  
studiejaar	  1	  en	  2	  apart	  
aangeboden.	  	  
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Integratie	  tussen	  deze	  vakken	  krijgt	  vorm	  via	  keuzecursussen	  en	  excursies.	  
In	  alle	  wereldvakken	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  W&T.	  Bij	  Geschiedenis	  en	  Aardrijkskunde	  
maken	  studenten	  kennis	  met	  historisch	  en	  geografisch	  onderzoek.	  De	  bijdrage	  van	  
technologische	  ontwikkelingen	  aan	  het	  welzijn	  van	  de	  mensheid	  komt	  aan	  de	  orde.	  Ook	  doen	  
studenten	  ervaring	  op	  met	  bronnenonderzoek	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  lessen	  waarin	  
bronnenonderzoek	  centraal	  staat.	  Studenten	  worden	  gestimuleerd	  om	  vanuit	  een	  
nieuwsgierige,	  verwonderende	  houding	  uitdagend	  onderwijs	  te	  ontwikkelen	  en	  verzorgen.	  
De	  gehele	  leerlijn	  Natuur	  &	  Techniek	  staat	  in	  het	  teken	  van	  natuur,	  wetenschap,	  techniek	  en	  
technologie:	  impact	  van	  nieuwe	  technologieën,	  ICT-‐vaardigheden,	  maar	  ook	  een	  positieve	  
houding	  ten	  opzichte	  van	  techniek.	  Studenten	  maken	  kennis	  met	  de	  theorie	  en	  de	  didactiek	  
van	  de	  Onderzoek-‐	  en	  Ontwerpcyclus.	  Ook	  binnen	  het	  vak	  Beeldende	  vorming	  doen	  de	  
studenten	  ervaring	  op	  met	  het	  gebruik	  van	  een	  ontwerpcyclus.	  Studenten	  leren	  
ambachtelijke	  technieken,	  experimenteel-‐	  en	  ontwerpend	  werken	  binnen	  het	  vak	  en	  binnen	  
projecten.	  Bij	  rekenen	  en	  wiskunde	  is	  ook	  in	  de	  eerste	  twee	  studiejaren	  aandacht	  voor	  W&T.	  
Bijvoorbeeld	  bij	  kleuterwiskunde	  ervaren	  de	  studenten	  meten	  en	  meetkunde	  middels	  
practica.	  De	  vakdocent	  rekenen	  illustreerde	  hoe	  hijzelf	  ideeën	  ontwikkelt	  om	  studenten	  aan	  
de	  hand	  van	  concrete	  materialen	  te	  laten	  onderzoeken	  en	  herontdekken,	  bijvoorbeeld	  hoe	  
de	  inhoud	  van	  een	  kegel	  berekend	  kan	  worden.	  Binnen	  het	  curriculum	  wordt	  specifiek	  
aandacht	  besteed	  aan	  Nederlandse	  Taal	  in	  de	  zaakvakken.	  Bijvoorbeeld	  hoe	  je	  als	  leerkracht	  
kinderen	  vakspecifieke	  taal	  kunt	  aanleren.	  Studenten	  krijgen	  ook	  vakoverstijgend	  les	  in	  ICT	  
vaardigheden.	  Binnen	  onderwijskunde	  wordt	  in	  de	  eerste	  twee	  jaar	  aandacht	  besteed	  aan	  
W&T.	  Studenten	  leren	  situaties	  te	  creëren	  die	  gericht	  zijn	  op	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  
leren	  bij	  jonge	  kinderen.	  Ze	  leren	  hoe	  impulsief	  en	  spontaan	  leren	  van	  jonge	  leerlingen	  
gaandeweg	  strategisch	  en	  bewust	  kan	  worden	  door	  hun	  interventies	  en	  interacties.	  
Studenten	  leren	  hoe	  ze	  oudere	  leerlingen	  kunnen	  richten	  op	  het	  zich	  bewust	  beraden	  op	  het	  
probleem,	  op	  de	  aanpak	  en	  de	  mogelijke	  effecten	  van	  hun	  handelen.	  Studenten	  zorgen	  
ervoor	  dat	  kinderen	  materiaal	  gaan	  verkennen,	  eigenschappen	  van	  materiaal	  gaan	  
onderzoeken,	  samen	  het	  materiaal	  bevragen,	  en	  tot	  slot	  conclusies	  trekken.	  Bij	  oudere	  
kinderen	  leren	  de	  studenten	  hoe	  kinderen	  probleemoplossend	  kennis	  construeren.	  
Studenten	  leren	  hiervoor	  situaties	  te	  creëren.	  Ook	  de	  link	  met	  onderwijsvernieuwers	  wordt	  
gelegd.	  En	  verhalend	  ontwerpen	  als	  krachtige	  didactiek	  voor	  W&T	  nodigt	  studenten	  uit	  een	  
leeromgeving	  te	  creëren	  die	  uitnodigt	  tot	  ontdekken,	  onderzoeken	  en	  probleem	  oplossen.	  	  
	  
In	  studiejaar	  3	  profileren	  studenten	  zich	  door	  twee	  vakken	  te	  kiezen:	  één	  uit	  de	  
wereldvakken	  en	  één	  uit	  de	  beeldende	  vakken.	  In	  deze	  vakprofilering	  komt	  integratie	  van	  
taal	  en	  rekenen	  aan	  bod,	  de	  onderzoekende	  houding	  van	  de	  student	  zelf	  en	  het	  herkennen	  
en	  begeleiden	  van	  talenten	  bij	  kinderen.	  	  
	  
In	  studiejaar	  4	  verrichten	  studenten	  zelfstandig	  onderwijskundig	  praktijkonderzoek.	  De	  pabo	  
HR	  heeft	  samen	  met	  het	  Kenniscentrum	  relevante	  thema’s	  uitgezocht	  om	  vragen	  van	  
basisscholen	  in	  Rotterdam/Dordrecht	  te	  kunnen	  beantwoorden.	  Het	  uitwerken	  van	  de	  
thema’s	  kan	  gericht	  zijn	  op	  drie	  niveaus:	  binnen	  de	  klas	  (micro),	  binnen	  de	  school	  (meso)	  of	  
op	  wijk-‐	  stads	  of	  landelijk	  niveau	  (macro).	  	  
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Om	  het	  curriculum	  te	  optimaliseren	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  realiseren	  van	  verschillende	  
ambities:	  	  

• W&T	  tot	  vakoverstijgend	  onderdeel	  van	  curriculum	  maken	  zodat	  de	  studenten	  de	  
OOL-‐didactiek	  toepassen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  daarbij	  behorende	  kennis	  van	  W&T.	  	  
Dit	  vraagt	  vastleggen,	  afstemmen	  en	  communiceren	  over	  de	  samenhang	  van	  
vakkennis	  en	  OOL	  didactiek	  en	  vakjargon	  in	  jaar	  1	  en	  2,	  vastleggen	  W&T	  (OOL)	  als	  
onderdeel	  vakprofilering,	  PGO,	  minor	  en	  afstudeeronderzoek,	  ontwerpend	  leren	  
opnemen	  en	  het	  ontwikkelen	  en	  het	  geven	  van	  OOL	  lessen	  en	  een	  
kijkwijzer/observatie-‐instrument	  OOL	  ontwikkelen.	  	  

• Studenten	  doen	  concreet	  ervaring	  op	  in	  de	  praktijk	  met	  OOL	  didactiek	  met	  als	  doel	  
dat	  ze	  deze	  didactiek	  vakoverstijgend	  leren	  toepassen.	  	  
Dit	  leidt	  tot	  aanpassing	  van	  het	  project	  jaar	  1	  en	  2	  en	  aanpassing	  van	  het	  
competentieprofiel.	  Maar	  ook	  het	  techniekcircuit	  dat	  alle	  2e	  jaars	  studenten	  
uitvoeren	  wordt	  onder	  de	  loep	  gnomen.	  	  

• Studenten	  beheersen	  W&T	  kennis	  en	  OOL	  didactiek	  en	  passen	  deze	  toe	  in	  de	  praktijk	  
van	  de	  basisschool	  en	  de	  OOL	  benadering	  motiveert	  hen	  om	  zich	  te	  specialiseren	  in	  
Natuur	  &	  Techniek.	  	  
Er	  worden	  aanpassingen	  gedaan	  om	  studenten	  meer	  te	  motiveren	  om	  in	  de	  keuze	  
trajecten	  voor	  N&T	  te	  kiezen,	  zoals:	  techniek	  gerelateerde	  keuzecursussen	  aanbieden	  
(EMI,	  haven,	  science	  centra	  zoals	  Makerspace),	  techniek	  gerelateerde	  stageplaatsen	  
aanbieden	  binnen	  de	  N&T	  vakprofilering.	  Ook	  afstudeeronderzoek	  kan	  een	  bijdrage	  
leveren	  aan	  een	  betere	  implementatie	  van	  W&T	  in	  de	  praktijk.	  Tijdens	  het	  
werkbezoek	  liet	  een	  deeltijdstudent	  zien	  dat	  N&T	  door	  leerlingen	  niet	  leuk	  wordt	  
gevonden	  en	  dat	  de	  saaie	  (begrijpend	  lezen	  en	  schrijf)lessen	  beter	  vervangen	  kunnen	  
worden	  door	  uit	  te	  gaan	  van	  vragen	  of	  problemen	  van	  leerlingen	  en	  hoe	  dan	  een	  
onderzoekende	  of	  ontwerpende	  aanpak	  de	  interesse	  voor	  N&T	  	  kan	  veranderen.	  

	  
Professionalisering	  van	  pabodocenten	  
Ten	  aanzien	  van	  de	  professionalisering	  van	  de	  pabodocenten	  zijn	  er	  verschillende	  ambities.	  

• Docenten	  zijn	  bekend	  met	  het	  W&T	  leerplankader	  en	  weten	  op	  welke	  wijze	  binnen	  
het	  eigen	  vak	  W&T	  een	  plek	  heeft.	  	  

• Docenten	  hebben	  zelf	  ervaring	  met	  OOL	  en	  kennen	  good	  practices.	  	  
• W&T	  is	  een	  expliciet	  onderdeel	  binnen	  de	  diverse	  vakken/disciplines.	  	  
• Docenten	  kennen	  elkaars	  programma	  en	  werken	  aan	  integratie	  ten	  aanzien	  van	  W&T	  

gerelateerde	  onderwerpen.	  	  
De	  pabo	  heeft	  hiervoor	  een	  aantal	  studiedagen	  en	  masterclasses	  georganiseerd	  om	  het	  team	  
te	  laten	  werken	  aan	  een	  
gemeenschappelijke	  visie,	  
begrippenkader	  en	  werkwijzen.	  Zo	  is	  
er	  samen	  met	  het	  team	  het	  spel	  
Moendoes	  gespeeld,	  is	  er	  een	  
studiedag	  georganiseerd	  op	  een	  
inspirerende	  plek	  (RDM),	  zijn	  experts	  
experts	  van	  	  Wetenschapsknooppunt	  
Wetenschapsknooppunt	  W&T	  



  	   	   	   	   	   	   	  
 
 

	   4 

betrokken,	  heeft	  het	  SLO	  het	  leerplankader	  in	  het	  team	  aan	  de	  orde	  gesteld,	  zijn	  er	  
workshops	  over	  inspirerend	  lesgeven	  door	  docenten	  zelf	  ontwikkeld.	  Ook	  	  voor	  de	  komende	  
tijd	  staan	  er	  plannen	  voor	  lezingen	  en	  workshops	  in	  de	  steigers	  zoals	  het	  bezoek	  van	  André	  
Kuipers	  voor	  studenten	  en	  medewerkers,	  een	  studiedag	  rond	  Taal	  en	  W&T.	  Daarnaast	  
hebben	  collega’s	  van	  de	  pabo	  ook	  masterclasses	  en	  studiedagen	  bij	  collega	  pabo’s	  of	  in	  
landelijk	  verband	  bijgewoond.	  
	  
Derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  
Voor	  de	  derde-‐	  en	  vierdejaars	  studenten	  zijn	  extra	  acties	  ondernomen	  en	  zo	  mogelijk	  
gekoppeld	  met	  de	  professionalisering	  van	  de	  pabodocenten.	  Er	  zijn	  studieactiviteiten	  
(masterclasses,	  workshops	  en	  gastcolleges)	  georganiseerd.	  In	  jaar	  3	  is	  een	  
gemeenschappelijke	  excursie	  geregeld.	  Het	  spel	  Moendoes	  is	  ook	  met	  de	  studenten	  
gespeeld,	  er	  zijn	  masterclasses	  door	  het	  wetenschapsknooppunt,	  SLO	  en	  VHTO	  uitgevoerd	  
met	  het	  oog	  op	  inspirerend	  leren	  door	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  
	  
Externe	  projecten/samenwerkingsverbanden	  
De	  pabo	  van	  de	  HR	  toont	  een	  sterke	  gerichtheid	  op	  samenwerken	  met	  de	  omgeving	  via	  het	  
vormen	  van	  gemeenschappelijke	  netwerken	  en	  het	  uitvoeren	  van	  projecten.	  De	  pabo	  
ontwikkelt	  binnen	  het	  Expertisecentrum	  Maatschappelijke	  Innovatie	  (EMI	  op	  Zuid)	  van	  de	  
Hogeschool	  Rotterdam	  projecten	  voor	  het	  Nationaal	  Programma	  Rotterdam	  Zuid/	  Gemeente	  
Rotterdam.	  Deze	  projecten	  zijn	  erop	  gericht	  meer	  basisschoolkinderen	  in	  de	  
achterstandswijken	  in	  Rotterdam	  Zuid	  te	  interesseren	  voor	  een	  loopbaan	  in	  de	  techniek.	  Om	  
dit	  te	  bereiken	  worden	  in	  een	  meerjarentraject	  de	  volgende	  activiteiten	  ontplooid:	  

• scholing	  van	  zittende	  leerkrachten	  door	  middel	  van	  teamtrainingen	  en	  het	  
ontwikkelen	  van	  een	  schoolspecifiek	  techniekcurriculum	  gericht	  op	  een	  positieve	  
attitude	  ontwikkeling	  bij	  kinderen	  en	  ouders.	  Pabostudenten	  kunnen	  in	  het	  kader	  van	  
hun	  PABO-‐2	  project	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  zo	  een	  
techniekcurriculum.	  	  

• om	  scholen	  goed	  te	  kunnen	  adviseren	  bij	  hun	  techniekcurriculum	  werkt	  de	  pabo	  aan	  
het	  bouwen	  van	  een	  lokaal	  netwerk	  van	  (regionale)overheden,	  onderwijsinstellingen,	  
onderwijs	  ondersteunende	  organisaties	  en	  bedrijven.	  Van	  dit	  netwerk	  kunnen	  de	  
deelnemende	  scholen	  gebruik	  maken.	  	  

• ook	  specifieke	  deelactiviteiten	  worden	  door	  docenten	  en	  studenten	  uitgevoerd	  zoals	  
het	  ontwikkelen	  van	  een	  mobiele	  techniekunit,	  onderzoek	  naar	  en	  ontwikkeling	  van	  
digitaal	  lesmateriaal,	  versterking	  van	  de	  ouderparticipatie	  op	  de	  basisscholen	  
waarvoor	  medewerkers	  van	  het	  lectoraat	  ‘Ouderparticipatie’	  met	  scholen	  werken	  aan	  
het	  koppelen	  van	  het	  techniekcurriculum	  en	  de	  loopbaanoriëntatie	  aan	  ouderbeleid.	  	  

	  
Conclusie	  
Op	  de	  pabo	  van	  de	  HR	  wordt	  veel	  energie	  gestoken	  in	  W&T.	  Er	  wordt	  gewerkt	  aan	  stevige	  
curriculumverbeteringen	  door	  het	  verbreden	  over	  andere	  vakken	  en	  door	  in	  vigerende	  
onderdelen	  van	  het	  curriculum	  de	  kwaliteit	  verder	  te	  verdiepen.	  De	  professionalisering	  van	  
collega’s	  wordt	  belangrijk	  gevonden	  om	  de	  omslag	  te	  kunnen	  maken	  naar	  een	  brede	  
verankering	  van	  W&T	  en	  OOL	  in	  het	  curriculum.	  	  
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Bijzonder	  mooi	  is	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  pabo	  en	  de	  partners	  in	  de	  omgeving.	  Sterk	  is	  
dat	  de	  ontwikkelingen	  van	  binnenuit	  (team	  en	  management)	  worden	  gedragen,	  dat	  maakt	  
ook	  de	  samenwerking	  met	  de	  omgeving	  krachtig.	  Het	  project	  laat	  zien	  dat	  er	  het	  komende	  
jaar	  nog	  veel	  bereikt	  kan	  worden.	  	  


