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Doorkijkjes	  W&T	  in	  de	  Pabo	  

	  
KPZ	  mei	  2015	  

	  
	  
Algemeen	  
De	  Katholiek	  Pabo	  Zwolle	  verzorgt	  een	  voltijd	  en	  deeltijd	  opleiding	  voor	  circa	  570	  studenten.	  
Tijdens	  het	  werkbezoek	  heeft	  de	  pabo	  toegelicht	  hoe	  men	  werkt	  aan	  de	  verschillende	  
doelstellingen	  van	  het	  project	  ‘Wetenschap	  en	  Techniek	  in	  de	  pabo’	  en	  hoe	  men	  dit	  	  
realiseert	  binnen	  de	  eigen	  professionele	  identiteit	  van	  de	  KPZ.	  
	  
	  
Het	  opleidingskader	  
Deze	  professionele	  identiteit	  komt	  tot	  uiting	  in	  
hun	  opleidingskader.	  Het	  opleidingskader	  is	  
onlangs	  vernieuwd	  en	  de	  KPZ	  maakt	  de	  
uitgangspunten,	  doelstellingen	  en	  structuur	  
van	  het	  curriculum	  inzichtelijk	  langs	  drie	  
domeinen:	  oog	  voor	  het	  kind,	  vakkennis,	  en	  
onderzoeken,	  ontwerpen	  &	  ontwikkelen.	  
	  
‘Oog	  voor	  het	  kind’	  hebben	  betekent	  voor	  de	  
KPZ	  dat	  een	  leerkracht	  bewuste	  interventies	  
kan	  plegen	  gebaseerd	  op	  kennis	  uit	  de	  
pedagogische	  en	  onderwijskundige	  
wetenschappen	  en	  de	  dagelijkse	  praktijk.	  Het	  veronderstelt	  ruimte	  geven	  aan	  het	  
onderzoekende	  kind,	  herkennen	  van	  talenten,	  impulsen	  geven	  en	  op	  het	  juiste	  moment	  
interveniëren.	  Deze	  aspecten	  zijn	  van	  invloed	  op	  de	  manier	  waarop	  studenten	  werken	  aan	  
doelen	  die	  ook	  bij	  W&T	  terugkomen.	  	  
‘Vakkennis’	  impliceert	  dat	  leerkrachten	  beschikken	  over	  inhoudelijke	  en	  didactische	  kennis	  
en	  vaardigheden	  van	  de	  schoolvakken.	  Het	  betekent	  in	  termen	  van	  Miller	  (1990)	  to	  know	  
what	  (inhoud)	  en	  ook	  to	  know	  how/when	  (didaktiek).	  In	  de	  KPZ	  werkt	  de	  student	  aan	  de	  
hand	  van	  doorgaande	  lijnen	  van	  de	  afzonderlijke	  vakdisciplines	  die	  eigen	  inhouden	  (‘body	  of	  
knowledge’),	  vakconcepten	  en	  eigen	  perspectief	  op	  de	  werkelijkheid	  hanteren.	  In	  de	  
funderende	  fase	  zijn	  de	  disciplines	  nog	  afzonderlijke	  onderwijseenheden	  maar	  ze	  worden	  in	  
de	  loop	  van	  de	  opleiding	  steeds	  integratiever	  benaderd.	  De	  aanpak	  van	  de	  KPZ	  ten	  aanzien	  
van	  vakkennis	  is:	  eerst	  ontrafelen	  en	  doorgronden	  en	  dan	  bij	  elkaar	  brengen	  via	  verbinden	  en	  
verdiepen.	  	  
‘Onderzoeken,	  ontwerpen	  en	  ontwikkelen’	  betekent	  dat	  de	  KPZ	  haar	  studenten	  opleidt	  tot	  
leerkrachten	  met	  een	  onderzoekende	  houding,	  die	  zelf	  blijven	  leren	  en	  zichzelf	  blijven	  
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ontwikkelen	  maar	  daarnaast	  juist	  ook	  anderen	  kunnen	  laten	  onderzoeken,	  ontwerpen	  en	  
ontwikkelen.	  Het	  gaat	  om	  nieuwsgierigheid	  naar	  kennis	  en	  verheldering	  van	  een	  probleem	  of	  
situatie.	  Maar	  ook	  om	  vaardigheden,	  om	  betrouwbaar	  te	  exploreren	  en	  op	  creatieve	  wijze	  
iets	  nieuws	  te	  ontwikkelen.	  Dit	  komt	  tot	  uiting	  in	  onder	  meer	  de	  onderzoektraining,	  
studieonderdelen	  die	  exploratie	  en	  reflectie	  stimuleren	  (talentontwikkeling	  en	  
horizonverbreding)	  en	  het	  ontwikkelen	  van	  kennisnetwerken.	  
	  
	  
Wetenschap	  en	  Technologie	  in	  het	  initiële	  programma	  
Het	  hart	  van	  de	  opleiding	  is	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  professionele	  identiteit.	  Vanuit	  de	  drie	  
domeinen	  verbinden	  studenten	  hun	  kennis	  en	  ervaringen	  aan	  hun	  gedrag,	  competenties,	  
overtuigingen,	  normen	  en	  waarden	  en	  diepere	  drijfveren.	  De	  ontwikkeling	  van	  die	  
professionele	  identiteit	  is	  ook	  verbonden	  met	  wetenschap	  en	  technologie.	  W&T	  wordt	  vanuit	  
het	  perspectief	  waardenvorming	  en	  waardenverheldering	  aan	  de	  orde	  gesteld.	  Het	  gaat	  dan	  
over	  het	  vormgeven	  en	  ontwerpen	  van	  de	  leefwereld	  van	  morgen.	  Vragen	  waar	  de	  
studenten	  mee	  geconfronteerd	  worden	  zijn:	  in	  welke	  wereld	  wil	  de	  school,	  wil	  het	  team	  en	  
willen	  de	  leerlingen	  leven,	  welke	  oplossingen	  zijn	  geschikt	  bij	  de	  problemen	  die	  we	  
tegenkomen,	  welke	  technologie	  kan	  ons	  helpen,	  welke	  technologie	  vinden	  we	  een	  
bedreiging,	  enzovoort.	  Het	  is	  aan	  studenten	  om	  na	  te	  denken	  over	  hoe	  deze	  vragen	  
terugkomen	  en	  hoe	  hierover	  onderwijs	  gemaakt	  kan	  worden.	  
Studenten	  maken	  verder	  kennis	  met	  verschillende	  visies	  op	  hoe	  kinderen	  leren	  ook	  vanuit	  
het	  W&T	  perspectief.	  Het	  kan	  gaan	  van	  een	  leerstof	  gestuurde	  benadering	  tot	  de	  
ervaringsgerichte	  aanpak.	  Studenten	  kunnen	  de	  leerlingen	  al	  benaderen	  als	  wetenschappers	  
in	  de	  dop.	  Hier	  laten	  studenten	  leerlingen	  waarnemen	  en	  vragen	  stellen.	  Studenten	  die	  
werken	  vanuit	  deze	  visie	  zullen	  bij	  W&T	  op	  zoek	  gaan	  naar	  concepten	  die	  aansluiten	  op	  de	  
vragen	  en	  waarnemingen	  van	  leerlingen	  en	  ondersteunen	  hun	  leerlingen	  bij	  het	  doen	  van	  
onderzoek.	  Studenten	  kunnen	  daarentegen	  ook	  uitgaan	  van	  de	  leerling	  als	  onbeschreven	  
blad,	  brengen	  de	  leerlingen	  in	  contact	  met	  verschijnselen	  en	  objecten	  in	  de	  werkelijke	  wereld	  
(contexten),	  leren	  de	  leerlingen	  om	  onderzoek	  te	  doen	  en	  laten	  ze	  geleidelijk	  aan	  concepten	  
uit	  N&T	  domein	  ontdekken.	  	  
Het	  opleidingskader	  laat	  zien	  dat	  doelen	  en	  kenmerken	  van	  brede	  benadering	  van	  W&T	  door	  
het	  hele	  curriculum	  (in	  diverse	  vakken	  en	  domeinen)	  zijn	  terug	  te	  vinden	  zowel	  in	  de	  
funderende	  fase	  als	  in	  de	  profilerende	  fase.	  In	  de	  funderende	  fase	  worden	  W&T	  
doelstellingen	  sterk	  gekoppeld	  aan	  de	  uitvoering	  van	  vakken	  zoals	  natuur	  en	  techniek,	  
aardrijkskunde	  en	  geschiedenis.	  Studenten	  maken	  hier	  kennis	  met	  de	  concepten	  en	  het	  
model	  voor	  onderzoeken	  en	  ontwerpen.	  Ook	  leren	  ze	  gebruik	  te	  maken	  van	  materialen	  en	  
contexten	  uit	  de	  omgeving,	  bijvoorbeeld	  tijdens	  de	  werkweek	  van	  de	  eerstejaars.	  	  In	  de	  
profileringsfase	  maken	  de	  studenten	  een	  keuze	  om	  zich	  te	  verdiepen	  in	  één	  van	  de	  
richtingen	  arts,	  civics	  of	  concepts	  en	  science.	  In	  deze	  fase	  gaan	  de	  verschillende	  zaakvakken	  
nauwer	  samenwerken	  maar	  ook	  de	  verbinding	  met	  taal	  en	  rekenen	  krijgt	  meer	  aandacht.	  
Wetenschap	  en	  technologie	  wordt	  ook	  vormgegeven	  in	  relatie	  tot	  cultuureducatie	  binnen	  
het	  ‘Arts’	  profiel,	  via	  creativiteit	  middels	  vragen	  stellen,	  onderzoekend	  leren	  en	  
ondernemend	  zijn.	  Verdere	  uitwerking	  hiervan	  wil	  men	  nog	  meer	  aandacht	  geven.	  
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Profiel	  Science	  
Dit	  schooljaar	  wordt	  voor	  het	  eerst	  het	  profiel	  Science	  uitgevoerd.	  Het	  gaat	  uit	  van	  aandacht	  
voor	  de	  omgeving	  en	  de	  verwondering	  daarover	  (verwonderingsdagboek).	  Het	  profiel	  is	  ook	  
gericht	  op	  visievorming,	  het	  ontwikkelen	  van	  lessenseries,	  samenwerking	  met	  bedrijven	  en	  
het	  ontwikkelen	  van	  workshops	  voor	  medestudenten	  op	  basis	  van	  een	  zelfgekozen	  thema.	  
Zo	  laat	  een	  student	  vanuit	  het	  profiel	  Science	  medestudenten	  zien	  hoe	  W&T	  taken	  passen	  bij	  
leerdoelen	  uit	  de	  taxonomie	  van	  Bloom.	  Er	  is	  bij	  de	  studenten	  enthousiasme	  voor	  dit	  profiel	  
omdat	  het	  voor	  sommigen	  in	  het	  verlengde	  ligt	  van	  het	  gekozen	  VO-‐profiel	  maar	  ook	  omdat	  
studenten	  kwaliteiten	  ontwikkelen	  waarvoor	  in	  de	  praktijk	  steeds	  meer	  vraag	  naar	  komt.	  
	  
	  
Professionalisering	  en	  netwerkvorming	  
Binnen	  de	  KPZ	  is	  er	  ruim	  aandacht	  voor	  de	  professionalisering	  van	  het	  eigen	  team.	  Er	  is	  
gekozen	  voor	  een	  professionalisering	  van	  binnenuit.	  Er	  worden	  sessies	  georganiseerd	  om	  
met	  een	  werkgroep	  van	  collega’s	  vanuit	  verschillende	  vakgroepen	  de	  professionele	  discours	  
te	  voeren	  over	  de	  plek	  van	  W&T	  in	  het	  programma,	  over	  een	  gemeenschappelijk	  
begrippenkader,	  enzovoorts.	  Ook	  wordt	  bij	  elkaar	  in	  de	  klas	  gekeken	  om	  van	  elkaar	  te	  leren.	  
De	  collega’s	  uit	  de	  werkgroep	  functioneren	  tevens	  als	  katalysator	  voor	  andere	  collega’s	  op	  
interne	  studiedagen	  waar	  men	  met	  elkaar	  vraagstukken	  bespreekt	  zoals:	  hoe	  krijgen	  we	  de	  
student	  van	  consumerend	  leren	  naar	  ondernemend	  leren,	  hoe	  stellen	  we	  de	  juiste	  vragen,	  
hoe	  stellen	  we	  de	  opbrengsten	  vast,	  enzovoorts.	  Er	  wordt	  ook	  in	  clusterverband	  
geprofessionaliseerd,	  enerzijds	  door	  zelf	  op	  de	  Interactum	  conferentie	  bijdragen	  te	  leveren	  
en	  anderzijds	  door	  de	  collega’s	  te	  laten	  deelnemen	  aan	  deze	  workshops.	  	  
	  
Er	  wordt	  in	  de	  KPZ	  ook	  goed	  gekeken	  naar	  het	  thema	  W&T	  in	  relatie	  tot	  professionaliserings-‐
ontwikkelingen	  in	  het	  werkveld.	  Waar	  mogelijk	  wordt	  het	  thema	  W&T	  geadresseerd	  of	  
worden	  vragen	  hieromtrent	  opgepakt.	  Er	  zijn	  de	  samenwerkingsverbanden	  met	  besturen	  en	  
basisscholen	  waar	  W&T	  aandacht	  krijgt.	  Er	  worden	  leergemeenschappen	  ingericht	  waar	  W&T	  
centraal	  staat.	  Binnen	  het	  vierslagleren	  en	  de	  master	  ‘leren	  en	  innoveren’	  komen	  steeds	  
meer	  W&T	  onderzoeksvragen.	  Het	  jonge-‐talenten-‐programma	  van	  de	  KPZ	  zet	  W&T	  en	  
gerelateerde	  thema’s	  zoals,	  O&O	  leren,	  ICT,	  21e	  century-‐skills,	  hoogbegaafdheid	  centraal.	  
Ook	  zie	  je	  dat	  pabodocenten	  actief	  	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  vormen	  van	  netwerken	  met	  
bedrijven	  of	  betrokken	  zijn	  bij	  science	  stimulerende	  activiteiten	  voor	  leerlingen	  (Zabuki	  Café).	  
	  
	  
Conclusie	  
De	  KPZ	  timmert	  flink	  aan	  de	  weg	  waar	  het	  gaat	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  W&T	  in	  de	  eigen	  
pabo.	  Men	  heeft	  een	  gefundeerde	  visie	  op	  W&T	  in	  het	  onderwijsprogramma.	  Er	  is	  ruim	  
aandacht	  voor	  de	  omgeving	  en	  hoe	  W&T	  hierin	  in	  samenwerking	  met	  de	  pabo	  een	  plek	  kan	  
hebben.	  De	  KPZ	  streeft	  naar	  onderwijs	  dat	  inzet	  op	  nieuwsgierige	  en	  ondernemende	  
studenten.	  Studenten	  die	  niet	  alleen	  uitgedaagd	  worden	  hun	  hogere	  cognitieve	  
vaardigheden	  aan	  te	  spreken	  maar	  ook	  de	  krachtige	  mogelijkheden	  van	  nieuwe	  technologie	  
benutten.	  Enerzijds	  voor	  hun	  eigen	  studie	  en	  anderzijds	  als	  hulpmiddel	  in	  de	  
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onderwijspraktijk.	  In	  de	  KPZ	  is	  men	  zich	  bewust	  van	  de	  al	  bereikte	  successen	  en	  ziet	  men	  ook	  
welke	  stappen	  er	  nog	  te	  nemen	  zijn	  naar	  een	  krachtige	  verankering	  voor	  de	  toekomst.	  


