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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
Pabo	  Hogeschool	  Iselinge	  mei	  2015	  

	  
Algemeen	  
De	  pabo	  van	  Iselinge	  Hogeschool	  in	  Doetinchem	  kent	  een	  opleiding	  voor	  voltijd,	  deeltijd	  en	  
academische	  pabo.	  De	  opleidingen	  bieden	  onderwijs	  aan	  voor	  ongeveer	  400	  studenten.	  Het	  
werkbezoek	  vond	  plaats	  vond	  tijdens	  een	  veldcontactdag	  op	  de	  pabo	  voor	  leerkrachten	  uit	  
het	  werkveld	  en	  docenten	  en	  studenten	  van	  de	  pabo.	  Het	  bezoek	  heeft	  een	  mooi	  beeld	  
opgeleverd	  van	  de	  uitgangspunten	  van	  het	  onderwijsprogramma,	  de	  samenwerking	  met	  het	  
werkveld	  en	  de	  stand	  van	  ontwikkelingen	  met	  betrekking	  tot	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’.	  	  
	  
Het	  opleidingsconcept	  en	  opzet	  van	  het	  onderwijs	  
Iselinge	  geeft	  in	  haar	  instellingsplan	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  kinderen	  hun	  natuurlijke	  
nieuwsgierigheid	  behouden	  en	  in	  een	  uitdagende	  omgeving	  kunnen	  experimenteren,	  
onderzoeken	  en	  actief	  kunnen	  leren.	  Het	  onderwijsprogramma	  van	  de	  pabo	  richt	  zich	  dan	  
ook	  al	  geruime	  tijd	  met	  extra	  aandacht	  op	  de	  inzet	  van	  nieuwe	  technologie	  in	  het	  onderwijs.	  
Dit	  uit	  zich	  in	  educatie	  op	  het	  gebied	  van	  multimedia,	  kunst	  en	  cultuur,	  passend	  onderwijs,	  
wetenschap	  &	  techniek,	  denkvaardigheden	  en	  het	  doen	  van	  onderzoek.	  Ook	  wil	  de	  pabo	  
aansluiten	  bij	  eigentijdse	  opvattingen	  over	  leren	  van	  kinderen.	  Men	  onderkent	  dat	  kinderen	  
nieuwsgierig	  zijn	  naar	  de	  wereld	  om	  hen	  heen	  en	  dat	  zij	  zich	  ontwikkelen	  door	  deze	  wereld	  
te	  ontdekken.	  Daarom	  is	  in	  het	  programma	  ook	  specifieke	  aandacht	  voor	  de	  ontwikkeling	  
van	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  opgenomen.	  De	  pabo	  stimuleert	  dat	  de	  
(aankomende)	  leraar	  de	  kinderen	  veel	  ruimte	  geeft	  zodat	  deze	  onderzoekend,	  ontwerpend,	  
nieuwsgierig,	  verwonderd,	  kritisch,	  samenwerkend	  en	  creatief	  in	  denken	  en	  doen	  kunnen	  
zijn.	  Van	  de	  pabo	  student	  wordt	  verwacht	  dat	  deze	  op	  een	  gemotiveerde	  wijze	  met	  
vergelijkbare	  kenmerken	  als	  die	  van	  de	  leerling	  invulling	  geeft	  aan	  zijn/haar	  leertraject.	  De	  
student	  wordt	  daarvoor	  in	  zijn/haar	  ontwikkeling	  bijgestaan	  door	  docenten	  en	  opleiders	  uit	  
het	  werkveld.	  Er	  is	  een	  breed	  en	  gedifferentieerd	  onderwijsaanbod	  waarbij	  pabo	  en	  werkveld	  
samenwerken	  in	  leergemeenschappen.	  Hierin	  participeren	  docenten	  van	  de	  pabo	  en	  
studenten	  en	  leerkrachten	  uit	  het	  werkveld.	  De	  grondstructuur	  van	  het	  curriculum	  in	  de	  
reguliere	  voltijd-‐	  en	  deeltijdopleiding	  kent	  acht	  opleidingslijnen	  

• Kennislijn	  
• Themalijn	  
• Onderzoekslijn	  
• Vaardighedenlijn	  
• 	  Begeleidingslijn	  
• Stagelijn	  
• Activiteitenlijn	  
• Profileringslijn.	  	  

De	  lijnen	  geven	  in	  eerste	  instantie	  een	  focus	  op	  de	  aard	  van	  het	  studie-‐	  en	  
ontwikkelingsmogelijkheden	  voor	  de	  studenten	  en	  waar	  mogelijk	  wordt	  er	  samenhang	  
tussen	  de	  lijnen	  aangebracht.	  	  
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Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  het	  programma	  
W&T	  is	  niet	  nieuw	  voor	  Iselinge.	  In	  de	  realisatie	  van	  het	  project	  ‘W&T	  in	  de	  pabo’	  gaat	  men	  
uit	  van	  het	  goede	  behouden	  en	  verbeteren	  wat	  nog	  aandacht	  vraagt.	  Men	  werkt	  verder	  aan	  
optimalisering	  van	  het	  reeds	  bestaande	  W&T	  programma.	  W&T	  is	  op	  meerdere	  plekken	  via	  
geïntegreerde	  modules	  in	  het	  reguliere	  voltijd	  en	  deeltijd	  programma	  opgenomen.	  	  
	  
In	  het	  eerste	  studiejaar	  is	  er	  de	  module	  ‘Op	  reis	  naar	  aantrekkelijk	  onderwijs’	  (4	  ects).	  In	  deze	  
module	  worden	  zaakvakken	  (natuur	  en	  techniek,	  aardrijkskunde,	  geschiedenis)	  geïntegreerd	  
aangeboden	  in	  combinatie	  met	  onderwijskunde	  en	  media.	  Studenten	  bezoeken	  het	  Science	  
centrum	  Nemo	  en	  ervaren	  het	  enthousiasme	  van	  leerlingen	  door	  ze	  te	  interviewen	  en	  
observeren.	  Het	  geheel	  mondt	  uit	  in	  een	  eigen	  Science	  dag	  die	  jaarlijks	  vanuit	  Iselinge	  voor	  
scholen	  in	  de	  regio	  wordt	  georganiseerd.	  De	  eerstejaarsstudenten	  zetten	  dan	  allerlei	  
activiteiten	  op	  om	  kinderen	  uit	  de	  regio	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  te	  laten	  leren.	  In	  dit	  
studiejaar	  is	  er	  ook	  de	  module	  ‘Mens	  en	  wereld’	  (6	  ects)	  waarin	  een	  krachtige	  leeromgeving	  
door	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  centraal	  staat.	  De	  studenten	  doen	  
literatuuronderzoek	  en	  schrijven	  een	  artikel	  hierover.	  De	  veldwerkweek	  maakt	  hier	  ook	  
onderdeel	  van	  uit:	  één	  dag	  in	  het	  veld	  aangevuld	  met	  een	  ruim	  aantal	  bijeenkomsten	  vanuit	  
de	  zaakvakken.	  In	  het	  tweede	  studiejaar	  is	  er	  de	  module	  ‘Onderzoek’	  (4	  ects)	  waar	  
denkvaardigheden	  centraal	  staan	  en	  waar	  ook	  de	  (zaak)vakken	  waaronder	  natuur	  en	  
techniek	  deel	  van	  uitmaken.	  In	  de	  module	  ‘De	  horizon	  verbreden’	  (6	  ects)	  worden	  actuele	  
gebeurtenissen	  en	  verschijnselen	  gebruikt	  voor	  het	  opzetten	  van	  een	  project.	  Niet	  alleen	  de	  
zaakvakken	  komen	  hierbij	  aan	  bod	  maar	  ook	  taal,	  rekenen,	  kunst	  en	  cultuur.	  Het	  gaat	  vooral	  
om	  geïnspireerd	  en	  rijk	  onderwijs	  te	  maken	  uitgaande	  van	  vragen	  van	  het	  kind.	  In	  het	  derde	  
studiejaar	  wordt	  van	  de	  studenten	  verwacht	  dat	  ze	  bijdragen	  aan	  schoolontwikkeling	  
eventueel	  op	  gebied	  van	  W&T	  als	  dat	  aan	  de	  orde	  is.	  Studenten	  krijgen	  vanaf	  studiejaar	  
2015-‐2016	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  vakprofilering	  ‘Arts’	  of	  ‘Science’	  te	  volgen.	  In	  beide	  
profileringen	  is	  er	  vanuit	  een	  domein	  specifieke	  insteek	  aandacht	  voor	  ontwerpend	  en	  
onderzoekend	  leren.	  In	  het	  vierde	  studiejaar	  kunnen	  studenten	  ook	  kiezen	  voor	  een	  minor	  
‘De	  wereld	  in	  je	  broekzak’	  en/of	  een	  afstudeerwerkstuk	  W&T.	  In	  de	  voltijd	  academische	  pabo	  
zijn	  ook	  verschillende	  modules	  opgenomen.	  In	  het	  eerste	  studiejaar	  de	  module	  ‘Het	  geheim	  
van	  leren’.	  Hierin	  wordt	  het	  leren	  onderzoeken	  van	  de	  student	  zelf	  gekoppeld	  met	  W&T	  door	  
een	  literatuurstudie	  op	  dit	  terrein	  uit	  te	  voeren.	  De	  module	  ‘De	  denkende	  klas’	  focust	  op	  het	  
door	  de	  student	  ontwerpen	  en	  uitvoeren	  van	  W&T	  activiteiten	  in	  de	  praktijk	  en	  flankerend	  
onderzoek	  presenteren	  via	  een	  poster.	  	  
	  
In	  het	  tweede	  studiejaar	  richt	  de	  module	  ‘Kleuters	  aan	  het	  denken	  gezet’	  zich	  op	  
onderzoeksactiviteiten	  en	  ontwerpprincipes	  toepassen	  en	  deze	  toelichten	  in	  een	  
filmproductie.	  De	  module	  ‘Goalbased	  scenario’s’	  laat	  studenten	  een	  website	  ontwikkelen	  
voor	  de	  betere	  rekenaar	  met	  de	  rijke	  verhaalcontext	  als	  uitgangspunt.	  	  
	  
In	  het	  derde	  studiejaar	  in	  de	  module	  ‘Zaakvakken	  in	  internationaal	  perspectief’	  voert	  de	  
student	  een	  innovatieve	  zaakvakken	  activiteitenserie	  uit,	  welke	  gekoppeld	  is	  aan	  
denkvaardigheden.	  In	  het	  vierde	  studiejaar	  kunnen	  studenten	  een	  afstudeerwerkstuk	  W&T	  
kiezen.	  	  
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Wat	  betreft	  de	  profileringen	  Arts	  en	  Science	  geeft	  de	  pabo	  diepgang	  aan	  het	  verankeren	  van	  
het	  W&T	  gedachtengoed	  door	  samenwerking	  met	  regionale	  organisaties.	  Voor	  het	  onderdeel	  
Arts	  is	  er	  samenwerking	  met	  het	  innovatiecentum	  ICER	  en	  het	  kunstenaarscollectief	  
‘Breekijzer’.	  De	  overeenkomsten	  en	  verschillen	  tussen	  processen	  van	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  en	  de	  fasen	  van	  het	  creatief	  proces	  en	  de	  gebruikte	  technologieën	  zijn	  
hierbij	  interessante	  aspecten	  voor	  het	  ontwerpen	  van	  onderwijs	  door	  en	  voor	  
pabostudenten	  en	  hun	  leerlingen.	  	  
	  
Leren	  en	  professionaliseren	  in	  samenhang	  
In	  het	  opleidingsconcept	  van	  Iselinge	  is	  leren	  een	  gemeenschappelijke	  verantwoordelijkheid	  
van	  opleiding	  en	  veld	  en	  is	  daarmee	  een	  gezamenlijk	  proces.	  Veel	  aandacht	  is	  er	  voor	  het	  
leren	  in	  vormen	  van	  professionele	  leergemeenschappen.	  Voor	  W&T	  is	  daarom	  ingezet	  op	  
praktijknabije	  professionalisering	  door	  deelname	  en	  bijdragen	  aan	  de	  halfjaarlijkse	  
veldcontactdagen	  door	  studenten	  en	  docenten.	  Leerkrachten	  basisonderwijs,	  studenten	  en	  
docenten	  van	  de	  pabo	  zijn	  op	  de	  veldcontactdag	  via	  een	  lezing	  van	  een	  onderzoeker	  van	  Elan	  
(Instituut	  voor	  lerarenopleiding	  en	  professionele	  docentontwikkeling)	  van	  de	  Twente	  
University	  samen	  geïnformeerd	  over	  recente	  wetenschappelijke	  inzichten	  ten	  aanzien	  van	  de	  
wijze	  waarop	  scholen	  kinderen	  kunnen	  helpen	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  leervermogen	  (W&T	  
en	  OOL)	  voor	  de	  toekomst.	  Motivatie,	  denkvaardigheid,	  zelfbeeld	  en	  houding	  lijken	  volgens	  
de	  presentator	  hiervoor	  de	  kernfactoren.	  Daarnaast	  laten	  studenten,	  Twente	  Young	  
Academy	  en	  andere	  instanties	  in	  workshops	  voor	  pabodocenten	  en	  leerkrachten	  van	  het	  
regionale	  basisonderwijs	  zien	  hoe	  ze	  in	  hun	  onderwijspraktijk	  concreet	  vorm	  hebben	  
gegeven	  aan	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  De	  opzet	  van	  de	  ontwerpstudio	  
met	  een	  e-‐learning	  omgeving	  lijkt	  daarbij	  een	  veelbelovende	  aanpak.	  	  
	  
Naast	  de	  samenwerking	  met	  het	  onderwijsveld	  zijn	  er	  diverse	  andere	  
samenwerkingsverbanden	  en	  gemeenschappelijke	  (onderzoek)projecten	  met	  organisaties	  
zoals	  TechYourFuture	  (TYF),	  het	  KWTO	  en	  KWTG.	  Voor	  het	  docententeam	  is	  een	  diversiteit	  
aan	  professionaliseringsmogelijkheden,	  deels	  al	  gerealiseerd.	  Alle	  docenten	  nemen	  deel	  aan	  
veldcontactdagen	  en	  aan	  trainingen	  en	  presentaties	  gericht	  op	  de	  realisatie	  van	  het	  W&T	  
gedachtengoed.	  In	  kleinere	  groepen	  worden	  in	  ontwikkelbijeenkomsten	  trainingen	  on	  the	  
job	  toegepast,	  masterclasses	  gevolgd,	  intervisie	  en	  collegiale	  observatie	  toegepast.	  Daarbij	  
wordt	  ook	  een	  op	  een	  W&T	  onderwerp	  gepromoveerde	  collega	  ingezet.	  	  
	  
De	  ontwerpstudio	  in	  de	  praktijk	  
De	  ontwerpstudio	  is	  voor	  Iselinge	  een	  pilot	  project	  dat	  studenten	  in	  een	  samenwerking	  
tussen	  Iselinge	  en	  drie	  opleidingsscholen	  wil	  laten	  leren	  over	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren.	  	  
De	  studenten	  krijgen	  ontwerpuitdagingen	  vanuit	  de	  basisscholen	  aangeboden	  en	  gaan	  
vervolgens	  afwisselend	  bij	  Iselinge	  en	  de	  opleidingsschool	  onder	  begeleiding	  van	  de	  docent	  
of	  de	  interne	  opleider	  een	  prototype	  
ontwerpen.	  Dat	  ontwerp	  kan	  van	  alles	  zijn:	  
een	  aanpak,	  een	  lessenserie,	  een	  leerlijn,	  
een	  implementatieprogramma,	  een	  training.	  	  
De	  bedoeling	  is	  dat	  het	  bedachte	  ontwerp	  
bijdraagt	  aan	  de	  oplossing	  van	  het	  
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ondervonden	  probleem	  of	  gestelde	  uitdaging.	  In	  de	  pilot	  zijn	  drie	  studententeams	  met	  een	  
vraag	  aan	  de	  slag	  gegaan.	  	  
	  
Twee	  vragen	  waren	  gericht	  op	  de	  wens	  om	  de	  didactiek	  van	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  
leren	  te	  benutten	  om	  projectlessen	  (meten,	  tijd,	  geld)	  van	  de	  rekenmethode	  Wereld	  in	  
Getallen	  te	  versterken.	  	  
De	  derde	  basisschool	  wilde	  bij	  natuur-‐	  en	  technieklessen	  inzetten	  op	  onderzoekend	  en	  
ontwerpend	  leren	  van	  concepten	  zoals	  kracht,	  licht	  en	  geluid.	  	  
	  
Via	  de	  e-‐learning	  omgeving	  ondersteunen	  en	  begeleiden	  de	  pabo	  docenten	  en	  begeleiders	  
van	  de	  opleidingsschool	  de	  studenten	  bij	  het	  werken	  aan	  de	  realisatie	  van	  de	  uitdaging.	  De	  
veldcontactdag	  was	  een	  perfecte	  gelegenheid	  om	  de	  studenten	  in	  een	  workshop	  hun	  
ervaringen	  en	  inzichten	  te	  presenteren.	  Op	  enthousiaste	  wijze	  en	  gebruikmakend	  van	  
hedendaagse	  ICT	  middelen	  werden	  inzichten	  gepresenteerd	  over	  de	  mogelijkheden	  om	  
onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren	  te	  realiseren.	  	  
	  
Conclusie	  
Iselinge	  timmert	  hard	  aan	  de	  weg	  met	  het	  realiseren	  van	  krachtig	  onderwijs	  dat	  zich	  expliciet	  
richt	  op	  W&T	  en	  onderzoekend	  en	  ontwerpend	  leren.	  Men	  ligt	  wat	  de	  projectplanning	  
betreft	  goed	  op	  koers.	  Voor	  het	  komende	  jaar	  staat	  er	  nog	  een	  aantal	  plannen	  en	  
uitdagingen	  op	  stapel.	  Zo	  zijn	  er	  stappen	  te	  nemen	  ten	  aanzien	  van	  toetsing,	  
doorontwikkeling	  van	  modules,	  de	  aandacht	  voor	  W&T	  en	  cultuureducatie.	  Iselinge	  laat	  zien	  
dat	  ze	  op	  een	  vernieuwende	  manier	  het	  W&T	  gedachtengoed	  kan	  toepassen.	  
	  


